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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XI Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, który powitał wszystkich przybyłych na obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski poinformował, że zgodnie z listą obecności, na 

sali obecnych jest 13. radnych, a więc jest kworum i Rada może podejmować uchwały. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

AD. 3 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY. 

 W związku z brakiem uwag co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 13. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

  Radni nie zgłosili żadnych wniosków do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ  

O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ (załącznik nr 3 do protokołu). 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższego 

sprawozdania.  

 

AD. 2 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU  

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 (załącznik nr 4 do protokołu) 
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Radni powyższą informację otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od jej 

odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań, co do powyższej 

informacji. 

 

AD. 3 INFORMACJA Z DOKONANEJ ANALIZY OŚWIADCZEŃ 

MAJĄTKOWYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ RADNYCH  

RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU ZA ROK 2014. 

Powyższą informację, wraz z pismami Wojewody Pomorskiego oraz Urzędu 

Skarbowego w Starogardzie Gd. (załącznik nr 5 do protokołu) przedstawił Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Skórczu Krzysztof Czapiewski. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani 

zapytań co do przedstawionej informacji.  

 

AD. 4 INFORMACJA Z DOKONANEJ ANALIZY OŚWIADCZEŃ 

MAJĄTKOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO  

ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ ZA ROK 2014. 

Powyższą informację, wraz z pismem Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gd. 

(załącznik nr 6 do protokołu) przedstawił Burmistrz Janusz Kosecki. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag ani zapytań co do przedstawionej informacji.  

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA LATA 2015 - 2020  (załącznik nr 7 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/45/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r. została 

podjęta. 
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AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2015 ROK. 

(załącznik nr 8 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/46/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  

W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (załącznik nr 9 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej Przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej Przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/47/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH (załącznik nr 10 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 



 5

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej Przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej Przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/48/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  

W SPRAWIE OPŁATY TARGOWEJ (załącznik nr 11 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej Przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej Przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/49/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW (załącznik nr 12 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej Przewodniczący Roman Pietrzykowski. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej Przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/50/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ  

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW (załącznik nr 13 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej Przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej Przewodnicząca Ewa Lipińska. 

Radny Roman Pietrzykowski pytał kierownika ZGM Romana Jerkiewicza dlaczego 

wprowadził abonament na ścieki? Co jest tego powodem? 

Kierownik Jerkiewicz odpowiedział, że powodem wprowadzenia abonamentu na 

ścieki jest utrzymanie gotowości technicznej urządzeń, których jest w mieście sporo. Opłata 

abonamentowa pokrywa część kosztów. To po prostu zamiast w metrze, jest ta opłata. 

Mówimy również o tych urządzeniach, które np. są zamontowane, natomiast nie korzysta się 

z nich, a ponosi się za nie opłaty. Są takie przepompownie. Jest jedna przepompownia, która 

jest wybudowana, a od początku, czyli od chyba dwóch lat, tam nie popłynął ani metr 

ścieków. Natomiast wszystkie opłaty elektryczne itd. musimy ponosić. Urządzenie trzeba co 

jakiś czas sztucznie uruchamiać. Między innymi to jest powodem, żeby te osoby, które nie 

korzystają z tych urządzeń, również ponosiły jakiś koszt utrzymania tej gotowości 

technicznej.  

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że chciałby się odnieść do tabelki 

przykładowych cen wody w ościennych gminach. W tym tygodniu dostaliśmy takie 

zestawienie, uważam, że troszeczkę niesprecyzowane, ponieważ jeżeli doliczymy abonament, 

który płacimy za wodę, przy założeniu zużycia 15 metrów na gospodarstwo, to dochodzi nam 
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64 grosze brutto do metra wody, czyli wychodzi mi, że mamy najdroższą wodę w okolicy. 

Może nie stać nas, tak jak Gminę Osiek, żeby dopłacać, i żeby woda była może tańsza, ale 

trudno mieszkańcom wytłumaczyć, że skoro woda jest priorytetem, że dlaczego my mamy tak 

drogą wodę i jeszcze teraz chcemy podnieść wodę.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o drogą wodę, to jeżeli zobaczycie 

Państwo porównania, to tam cena wody mieści się w takim średnim poziomie cen z różnych 

części powiatu. Natomiast, jeśli chodzi o opłatę abonamentową, to ja przypomnę Państwu, że 

takie porównanie cen i stawek do materiałów Państwu przygotowałem, które odnosi się 

właśnie do takiego przykładowego poboru 15 m
3
 wody. Ta skala zmian jest 4,44 zł na dwa 

miesiące, w tym opłata abonamentowa. Proszę liczyć tą opłatę abonamentową jako stałą 

opłatę miesięczną na odbiorcę. Ona nie ma związku z metrami i różnica, która jest pomiędzy 

obecnym stanem, a nowym stanem, to miesięcznie wynosi, przy założeniu zużycia 15 metrów 

wody - 2,22 zł netto. To jest taka różnica i o takiej różnicy mówimy.  

Radny Czarnecki powiedział, że trudno wytłumaczyć mieszkańcom, jeżeli spojrzą na 

cenę wody, a dostaną fakturę i przeliczą ilość zużytej wody przez cenę, to wychodzi im 

całkiem co innego. W ościennych gminach nie ma abonamentu. Tam jest za dostarczoną 

wodę i mają jasną sytuację. Tyle i tyle metrów zużyte, tyle jest do zapłaty. Co powiedzieć 

teraz ludziom, którzy oszczędzają wodę? Mało tej wody zużywają. Im mniej wody zużyje, to 

on ma coraz droższą wodę. Jeżeli jedna osoba zużyje 2-3 metry wody, to zapłaci 5-6 zł za 

wodę.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że tu wracamy do sedna sprawy. Zakładając, że 

będziemy tylko liczyli za metr tak, jak pan radny tu mówi, to w pewnym momencie tej wody 

będzie mniej, bo każdy oszczędza, a ja się pytam, z czego mam tą różnicę sfinansować, jeżeli 

się okaże, że tak naprawdę musimy ponieść koszty większe, niż osiągniemy dochody? To nie 

jest prawda. W fakturze jest wszystko dokładnie opisane. Jest ilość pobranej wody razy cena. 

Jest ilość odprowadzonych ścieków razy cena. Jest opłata abonamentowa przypadająca na 

okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy w gospodarstwach domowych wynosi dwa 

miesiące. I to wszystko można sobie wyliczyć. Tak naprawdę, jeżeli ktoś jest bardzo 

dociekliwy, zliczy sobie te wszystkie obciążenia, przeliczy przez metry i wtedy będzie miał 

właściwą stawkę.  

Radny Czarnecki stwierdził, że wtedy woda nie wychodzi 3,28 tylko będzie 

wychodziła cena metra około 4 zł. Co powiedzieć mieszkańcom, którzy mówią, tyle set 

tysięcy zostało włożone w modernizację ujęcia wody? Tłumaczą sobie to w ten sposób, że 

jeżeli coś modernizujemy, to chcemy mieć taniej. Jeżeli ja modernizuję budynek, ocieplę, to 

powinienem mieć w opale taniej. Jeżeli zakupię oświetlenie ledowe, to za energię 

powinienem mieć taniej, a my tyle pieniędzy tam włożyliśmy, a wodę podnosimy.  
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Kierownik Jerkiewicz powiedział, że dotychczasowa taryfa obowiązywała przez 24 

miesiące. Nie zachodziła potrzeba, czyli to już był taki pierwszy efekt. Stacja Uzdatniania 

Wody jest tylko jednym z elementów całego systemu zaopatrzenia w wodę. Pozostają sieci, 

pozostają przyłącza, pozostają wodomierze, itd. Rada Miejska w którymś roku uchwaliła 

regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który mówi jakie standardy musi 

stosować zakład. Myślę, że nie jestem w błędzie, jeżeli powiem, zresztą sami powinniście 

Państwo to odczuć, że przerwy w dostawach wody, w stosunku do tego, co kiedyś miało 

miejsce, to jest niebo, a ziemia.  

Radny Czarnecki powiedział, że tego nikt nie kwestionuje. Chodzi o to, że 

społeczeństwo nie chciało by podwyższać wody. Kanalizacja, to jest co innego. Jeżeli tam są 

jakieś inne wymogi, większe koszty, to podnieść, tak, to się zgodzę. Ale wodę, to tak 

zaprzecza wszystko. Tam pięknie wyremontowaliśmy, a teraz jeszcze czeka nas modernizacja 

oczyszczalni, to ceny ścieków trzeba podnieść. 

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o cenę wody i cenę ścieków, jakby 

determinuje to ilość, która ma wpływ na koszty jednostkowe. Im większa jest ilość, tym koszt 

jednostkowy jest mniejszy. Oczyszczamy przez nasza oczyszczalnię, nie tylko ścieki 

komunalne od ludności, ale również ścieki przemysłowe od dużego przedsiębiorstwa, 

oczyszczamy ścieki z gminy wiejskiej, są wozacy, którzy dowożą ścieki dowożone. Można 

powiedzieć tak, że zużycie wody, jak będzie suche lato, to może będzie 106 tys. metrów, w 

tym roku było 104 tys. Natomiast ścieków oczyszczamy 165 – 170 tys. metrów, więc to 

determinuje, bo użyte maszyny do 100 metrów czy do 200 metrów, to ten koszt nie jest tak 

wprost proporcjonalny. Wszystkie koszty podzielone przez ilość, to zawsze im większa ilość, 

to daje mniejszy koszt jednostkowy. Ja nie mogę się skupiać na tym, czy to będzie dobrze 

odebrane przez ludzi. Ja po prostu muszę słupki podliczyć. Tyle kosztowała woda, tyle 

kosztowały ścieki, taki jest projekt, że będzie tyle wydobyte wody, taki jest projekt, że będzie 

tyle oczyszczone ścieków. To jest dla mnie determinujące. Ja nie mam wyboru, bo moje 

poczynania określa, zarówno ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, jak i rozporządzenie 

Ministra Budownictwa, które mówi, w jaki sposób ja mam przygotować tą taryfę. To prawda, 

że w innych miejscowościach, tutaj po sąsiedzku, nie stosuje się taryfy złożonej 

wieloczłonowej. Stosuje się taryfę prostą jednoczłonową, która jest oparta tylko na metrach, 

ale ja przypomnę Państwu, że jeżeli panu Wójtowi zabraknie kilka tysięcy na pokrycie 

kosztów wody, to prawdopodobnie Rada przesunie to, a skąd miałbym ja w zakładzie 

przesunąć.  

Przewodniczący Czapiewski powiedział, że też z Rady.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że to się odbywa w inny sposób. To się odbywa 

poprzez dopłacenie do określonej grupy odbiorców. Nie ma takiego prostego mechanizmu, że 
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zakładając, że zabrakło 40 tys. zł, to przegłosujecie i przesuniecie to. Tak zgodnie z prawem 

nie może być.  

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że skoro społeczeństwo go wybrało, a jest taki 

głos, żeby to przedstawić, to musi to zrobić.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że  w osobnej dyskusji może bardziej szczegółowo 

to wytłumaczyć.  

Radny Roman Pietrzykowski zwrócił się do kierownika Jerkiewicza przytaczając jego 

słowa, że stacja jest tylko jedną z części kosztów tworzenia się metra sześciennego wody. To 

ja podam drugi. Dwa lata temu powiedział pan, że ul. Starogardzka pokrywa panu 50% 

kosztów wszystkich remontów. W tym momencie chyba ul. Starogardzka nie generuje 

żadnych kosztów. Tam nie ma awarii. Więc jeżeli cena wody przez dwa lata z rzędu była taka 

sama, to te pieniądze są zjedzone, tylko przez to. Awarii w Skórczu było bardzo mało, bo i 

bajpasy są zrobione i inne obejścia, także awarii w Skórczu praktycznie nie było odnośnie 

wody. Tutaj widzę, że abonament poszedł w górę, to utrzymanie tego, rozumiem. Miasto, 

jako miasto, zainwestowało potężne pieniądze w stację uzdatniania wody, to są pieniądze 

podatników. Oni znowu dokładają się do metra sześciennego wody, tylko można powiedzieć, 

że z innej strony. Dwa – utrzymanie inwestycji związanej z odprowadzaniem ścieków, ja 

rozumiem, ale mam pytanie. Czy oczyszczenie metra sześciennego ścieków przedsiębiorstwa, 

które odprowadza ściek przemysłowy, a oczyszczenie ścieku komunalnego jest takie samo? 

Albo czy się mieści w granicach tego, gdzie pan wstawił stawki? Bo w moim mniemaniu i ja 

to odczuwam tak, że miasto Skórcz, czyli obywatele tego miasta, pokrywają w części koszty 

przedsiębiorstwa Iglotex, oczyszczania tego ścieku. Taka jest prawda. Ja to tak odbieram.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że to nie jest prawda.  

Radny Pietrzykowski powiedział, że on to tak odbiera i pan Roman tak dał to przed 

chwilą do zrozumienia. Ja spodziewam się, że mój jeden grosz powiedzmy z tego jednego 

metra sześciennego ścieków wchodzi do ścieków Iglotexu. Ja to tak odbieram. 

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że tak się zdarzało w ubiegłych latach, że ta cena 

ścieków przemysłowych była na tym samym poziomie. Żeby ustalić inną cenę, trzeba mieć 

do tego podstawę. Trzeba mieć szczegółowe wyliczenia, co się składa kosztowo na te ścieki. 

To po części się nam udało, bo my proponujemy na nowy rok, że ścieki komunalne będą 

kosztować 3,76 zł netto, natomiast dla ścieków przemysłowych będzie stawka 3,94 zł za metr. 

To jest tak, że te ceny są wtedy dla przedsiębiorstwa aktualne, kiedy ono spełni standardy 

dotyczące ładunków zawartych w tych ściekach. Jak Państwo sobie zobaczycie w załączniku 

do taryfy, jest tabela, dotycząca przekroczeń i tam są podane stawki, jakie przedsiębiorstwo 

płaci przy określonym przekroczeniu zanieczyszczeń. To jest opłata dodatkowa za 

przekroczenie jakości ścieków. Ona musi tak funkcjonować dlatego, że ta oczyszczalnia jest 
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oczyszczalnią komunalną. Została wybudowana do czyszczenia ścieków komunalnych, a nie 

przemysłowych. Musimy stać na straży, by te ładunki, które daje nam przedsiębiorca 

odpowiadały pewnym standardom. W ostatnich latach zdarzało się tak, że przedsiębiorstwo 

ponosiło znaczące koszty dotyczące opłaty za przekroczenia. Natomiast wracając do sieci, to 

się zgadza, że ul. Ogrodowa, Starogardzka, Nowy Świat, to są nowe ulice i tam rzeczywiście 

nie występują awarie. Natomiast nie są to jedyne ulice, w których są sieci. W dalszym ciągu, 

pewnie większa część tych sieci starych jeszcze jest w mieście położona. Co prawda ona nie 

ma takiej awaryjności. Ta awaryjność jest zmniejszona właśnie przez przebudowę tej stacji, 

przez ucywilizowanie tych procesów włączeń i wyłączeń, ciśnień, naprężeń, itd. To 

spowodowało wraz z przebudową wodociągów, że nie ma tylu awarii. Ale nie czarujmy się, 

nie ma prawie tygodnia, żeby nie było awarii przyłącza. Nie ma. To są przyłącza małe, 

pięćdziesiątki, ale są. Trzeba kopać, trzeba wymieniać. To musimy wymieniać całkowicie 

przyłącza, ponieważ po czterdziestu latach większość się nie nadaje. Na to wszystko są 

dokumenty. To jest wszystko księgowo opisane. My awarie usuwamy u każdego, bo to jest 

związane z opłatą abonamentową. Czy on sam wybudował, czy mu gmina wybudowała, czy 

on przekazał. Naprawiamy te przyłącza każdemu, dlatego, że większość ludzi płaci te opłaty 

abonamentowe. W tej opłacie mieszczą się trzy składniki: gotowość techniczna urządzeń do 

świadczenia usług, opłata za rozliczenie i opłata za odczyt.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że jeżeli chodzi o tą część ekologiczną. W 

związku z tym, że państwo nasze dąży do tego, żebyśmy żyli ekologicznie, a właściwie, żeby 

cały świat był ekologiczny, więc to, że oszczędzamy wodę, mniej ścieków spływa do rzek, 

mniej wód gruntowych jest pobieranych u nas, tutaj jest ekologia. Czyli my nie możemy 

płacić drożej za coś, co robimy lepiej dla tej ziemi. Czyli tak naprawdę powinniśmy 

zmniejszyć wydobycie. Zmniejszyć koszty tego wydobycia. Ja wiem, że nasza stacja była 

ustawiona na wydobycie takiej, a takiej ilości wody, ale przy modernizacji obecnej, czy to nie 

powinno zostać zrobione, albo czy zostało zrobione. Ktoś powinien projektując to, 

przewidzieć, że Skórcz nie zużywa 500 metrów sześciennych wody na dobę, tylko 250, czyli 

pompy powinny być przygotowane powiedzmy na 300.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że jeśli chodzi o aspekt ekologiczny, to chyba nie 

jest adresatem, bo w tej sprawie jednak są inne organy, które określają politykę i dla niego są 

inne rzeczy: rozporządzenie ministra budownictwa w sprawie taryfowania, ustawa o 

zaopatrzeniu w wodę. Mnie trudno mówić, bo ja sam nie wiem czasami ile zużyję wody. 

Jednego miesiąca 15 metrów, a drugiego 20 metrów, a więc trudno mi się odnieść do tego. Ja 

rozumiem ten sens, ideę ekologiczną, ale gdy będzie można pozyskać jakieś profity, które 

pozwolą mi na to, że obniżę koszty. 
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Radny Pietrzykowski powiedział, że jeżeli obywatel kupi sobie cztery perlatory do 

domu, to o ile spadnie mu zużycie wody? A taki dobry perlator kosztuje około 40 zł, to 

praktycznie zwróci mu się przez rok, ale on wie, że za rok i tak zapłaci więcej, bo koszt wody 

wzrośnie i to mu się nie kalkuluje.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że po 24. miesiącach funkcjonowania tej ceny, 

ostatnie obliczenia były dokonywane w 2013 roku, jest logicznym, że trzeba dokonać analizy. 

Tej taryfy, która funkcjonuje obecnie, nie da się przesunąć na 2016 rok. 

Radny Pietrzykowski powiedział, że przy takim remoncie, jakiego dokonała Gmina 

Miejska Skórcz w stacji uzdatniania wody, to była dotacja do wody.  

Kierownik Jerkiewicz powiedział, że poprawiło to standardy.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski stwierdził, że cena wody jest kontrowersyjnym 

tematem dla Skórcza, dlatego chcielibyśmy poznać zdanie pana Burmistrza na ten temat. 

Jeżeli pan Burmistrz mógłby się wypowiedzieć.  

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że przedstawiony został projekt uchwały 

zgodnie z tym, jakie taryfy otrzymaliśmy od pana kierownika zakładu. Trudno nam się z tym 

nie zgodzić, czy mnie, jako Burmistrzowi. Rozumiem, że zostały rzetelnie przeprowadzone 

wszystkie analizy, wszystkie podliczenia, stąd stawki takie, a nie inne i koszt wody.  

W związku z brakiem dalszych pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 5, 

 - „przeciw” – 7, 

 - „wstrzymujących się” – 1. 

Uchwała nie została podjęta. 

 

AD. 12 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI 

WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK (załącznik nr 14 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały, przedstawiła jej Przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej Przewodnicząca Ewa Lipińska. 
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W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/51/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 listopada 2015 r. została 

podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 Pan Piotr Szachta zwrócił się do prezesa TBS-u z pytaniem związanym z artykułem, 

który ukazał się w Gazecie Kociewskiej 28 października 2015 r. Powiedział, że nie rozumie 

jednego sformułowania „mamy taką Radę, jakich mieszkańców”. Chciałbym, żeby mi to pan 

wyjaśnił. Chciałbym to usłyszeć na forum. Ja m.in. też wybierałem Radę. Ja przyszedłem ze 

względu na to, że to nie tylko mój głos, ale i społeczeństwa. I chciałbym usłyszeć 

wyjaśnienie, o co tu chodzi, bo ja jestem niezadowolony z tego.  

 Pan Jerkiewicz odpowiedział, że ma pan prawo. Jest demokracja. Ja myślę, że w tej 

sprawie należy sobie odpowiedzieć, jak się kto czuje, jak uważa. Ja nie powiedziałem, że ktoś 

jest taki, albo taki. Jest różnorodny wybór i ten różnorodny wybór jest wybrany. Natomiast 

resztę, to już trzeba sobie jakby samemu dopowiedzieć. Jeżeli ktoś się czuje tak, to tak, a 

jeżeli tak, to tak. Ja nie wiem, jak pan zrozumiał. 

 Pan Szachta powiedział, że zrozumiał. To się tyczyło jednego artykułu. Nie chcę 

drążyć tego tematu, bo ten artykuł każdy z nas czytał. I to się tyczyło dla mnie negatywnie, że 

my, jako mieszkańcy, negatywnie się wypowiadamy, wybierając takich radnych.  

 Pan Jerkiewicz powiedział, że to pan tak to zrozumiał, na co pan Szachta powiedział, 

że tak. I większe grono społeczeństwa również. 

 Pan Szachta powiedział, że na sali jest radca prawny i zapytał czy aneks do umowy, to 

jest byle jaki dokument. Czy to nie jest dokument, aneks do umowy? 

 Pani adwokat Anna Izgarszew odpowiedziała, że oczywiście, to jest dokument.  

 Pan Szachta powiedział, że w tym artykule jest ujęte, że to nie jest dokument. To jest 

jakieś tam pismo. Jeśli to by było jakieś tam pismo, jestem prostym człowiekiem, na prawie 

się nie znam, jeśli to by było jakieś tam pismo, to mi się wydaje, że ten dokument, to pismo, 

nie powinno być za potwierdzeniem odbioru.  

 Pani adwokat Anna Izgarszew wyjaśniła, że tytuł pisma, jeżeli jest napisane u góry 

„aneks”, to nie koniecznie musi świadczyć o tym, że to rzeczywiście jest aneks. Tu chodzi o 
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treść pisma. Ja bym musiała zobaczyć treść dokumentu, żeby panu powiedzieć, czy to jest 

aneks do umowy, czy nie.  

 Pan Piotr Szachta powiedział, że jest określone jako aneks. W rzeczywistości, ja tu 

przychodzę jako społeczeństwo, że mi się wydaje, że głosując na pewnych radnych, 

głosowałem na to, że to są sumienni ludzie, a pan tu twierdzi, że my jako społeczeństwo… 

 Pan Jerkiewicz pytał, czy on tak twierdzi? 

 Pan Szachta odpowiedział, że tak.  

 Pan Jerkiewicz powiedział, że to pan Szachta tak twierdzi.  

 Pan Szachta powiedział, że czytał ze zrozumieniem. Może czytał między wierszami. 

Nie chcę się wypowiadać, bo czasami trzeba coś jeszcze wyczytywać między wierszami. Ja 

się czuję urażony, jako większe grono społeczeństwa.  

 Pan Jerkiewicz powiedział, że pan Piotr ma prawo, ale on nie powiedział, że ktoś jest, 

przepraszam, powiem dosłownie, bo ja wiem, do czego pan zmierza, ja nie powiedziałem, czy 

tam ktoś jest głupi czy mądry, czy taki, czy owaki. Ja powiedziałem, jakie społeczeństwo, taki 

jest wybór radnych, tak? 

 Pan Szachta powiedział, że nie – takich mamy radnych. 

 Pan Jerkiewicz, powiedział, że to jest prawie to samo. Proszę państwa, ja nikomu 

imiennie tego nie powiedziałem. Jest przekrój społeczeństwa, jest przekrój Rady. A jeżeli 

ktoś to zrozumiał tak, no mój boże. To jest tak jak ze sztuką. Jak się patrzy na obraz, to jeden 

widzi kobietę, a inny mężczyznę.  

 Pan Piotr Szachta powiedział, że zacytuje tą wypowiedź: „takich mamy radnych,  jakie 

jest społeczeństwo”. Nawiązując do tego artykułu. 

 To dobrze. Zróżnicowane, itd.? To nie jest dobre? Pytał pan Jerkiewicz. 

 Radna Ewa Lipińska powiedziała, że ją to też obraziło, bo uważał pan, że 

społeczeństwo jest byle jakie i dlatego mamy byle jakich radnych. Ja tak to zrozumiałam. Tak 

samo pana za byle jakiego nie uważam, a siebie też nie.  

 Pan Szachta powiedział, że nie przyszedł tu jako jedna osoba, tylko jako osoba, która 

reprezentuje iluś tam set mieszkańców, z którymi ma kontakt i mówili mu, rozmawiał z nimi.  

 Pan Jerkiewicz powiedział, że za interpretację naprawdę nie odpowiada. Każdy tak 

interpretuje jak chce.  

 Pan Piotr Szachta powiedział, że każdy za swoje słowa odpowiada. 

 Pan Roman Jerkiewicz powiedział, że każdy interpretuje to jak chce. On powiedział to 

tak, że można zinterpretować tak i owak. Natomiast jego zdaniem nikt nie został tu obrażony. 

Ta sprawa została skierowana do mnie, żeby moimi rękoma zwrócić się przeciwko radnej, 

która brała w tym udział. Proszę pana. Cudzymi rękami nie będziemy tego robili. Jeżeli ktoś 
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poczuł się w tej sprawie pokrzywdzony, to miał prawo, to też podkreślałem w tym tekście, 

miał prawo zwrócić się do organów.  

 Pan Piotr Szachta powiedział, że w tym momencie poprze pana Jerkiewicza. Jak się 

czuli urażeni. Ale w tym momencie ja przychodzę jako mieszkaniec, jako przedstawiciel 

innych mieszkańców, którzy mi tak komentowali tę sprawę – panie Piotrze, jak to można w 

ten sposób tak powiedzieć?  

 Pan Roman Jerkiewicz powtórzył, że to można interpretować tak, jak w sztuce, że 

jeden widzi kobietę, a drugi mężczyznę.   

 Przewodniczący Czapiewski powiedział, że z tekstu tego artykułu wynika, że osoba 

popełniła bzdurę, nieodpowiedzialny czyn powiedzmy np. a pan stwierdził, że takich mamy 

radnych, jakie społeczeństwo i niektórzy radni tak to zrozumieli. Oczywiście można to 

rozumieć na różne sposoby.  

 Pan Piotr Szachta powiedział, że nie tylko niektórzy radni, ale również mieszkańcy to 

tak samo odebrali.  

 Przewodniczący Czapiewski pytał, czy pan Piotr Szachta już otrzymał odpowiedź, czy 

wyjaśnienia od pana Romana Jerkiewicza? 

 Pan Szachta odpowiedział, że tak samo jakby wziął i grochem o ścianę… 

 Przewodniczący Czapiewski stwierdził, że rozumie przez to, że pan Szachta nie jest 

usatysfakcjonowany, ale myśli, że już wystarczy dyskusji na ten temat. 

 Radny Roman Pietrzykowski pytał kiedy wróci lampa na ul. Ogrodową? 

Rozmawialiśmy już o tym, a ona nadal nie wróciła. Czy jest jakiś monit, żeby ona wróciła do 

okresu zimowego? Od razu drugie pytanie. Co robimy dalej z przejściem na ul. Pomorskiej? 

Czy coś się dzieje? Czy monitujemy to?  

 Kierownik Marcin Hałas odpowiedział, że jeżeli chodzi o pytanie pierwsze i lampę na 

skrzyżowaniu ul. Malinowej i Ogrodowej, to jest po rozmowach z panem Piotrem Kaską, 

kierownikiem z Energi Oświetlenie, on jest po rozmowie z Energą Operatorem, który zajmuje 

się dostarczaniem prądu, czyli te druty, które są pomiędzy słupami dostarczają prąd, a lampy 

to są dodatkowe elementy, które są zawieszone na słupach. W tym miejscu, gdzie była lampa 

oświetleniowa, w tej chwili jest stacja trafo. Tam jest taka propozycja, że jeżeli Energa 

Operator się nie zgodzi w tym miejscu założyć lampy, to będzie po prostu dostawiony drugi 

słup i będzie na drugim słupie oświetlenie, ale kiedy to będzie…? 

 Radny Wiśniewski pytał, kto poniesie koszty tego? Miasto na pewno.  

 Kierownik Hałas odpowiedział, że nie. Mamy umowę kompleksową.  

 Radny Stefan Wiśniewski powiedział, że oni nam ukradli ten jeden punkt, za który 

miasto płaci.  

 Kierownik Hałas odpowiedział, że ukradli, ale oddadzą.  
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 Radny Wiśniewski powiedział, że zobaczymy, ale trwa to już od wczesnej wiosny, a 

teraz jest okres taki, w którym ta lampa jest bardzo potrzebna.  

 Kierownik Hałas zobowiązał się, że w dniu jutrzejszym zadzwoni i zapyta jak ta 

sprawa wygląda. Jeżeli chodzi o przejście na ul. Pomorskiej, to zarządzającym ruchem na 

drogach wojewódzkich jest Urząd Marszałkowski. W piśmie zwróciliśmy się o przeniesienie 

przejścia dla pieszych, albo montaż sygnalizacji świetlnej. Urząd Marszałkowski odpisał nam, 

że sprawdzili to i tam naprawdę dochodzi do zdarzeń drogowych i oni zwrócili się do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich, żeby ZDW przeprowadził audyt bezpieczeństwa.  

 Radny Pietrzykowski pytał, czy to już się odbyło, bo tutaj chodzi o zdrowie i życie 

ludzkie?  

 Radna Ewa Lipińska wnioskowała, by dokonać przeglądu ulic na Osiedlu Leśnym i 

zasypać tłuczniem dziury, bo jest ich sporo. 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że ten przegląd został już dokonany, 

pracownik objechał całe osiedle i lada moment pewnie nastąpi zasypanie dziur na Osiedlu 

Leśnym.  

 Radny Stefan Wiśniewski poinformował, że naprzeciw sklepu p. Glinieckiego, przy 

ośrodku zdrowia jest bardzo duża dziura w asfalcie. Miasto może czasem płacić tam za jakieś 

naprawy, bo to należy wykonać od razu.  

 Kierownik Hałas powiedział, że ta dziura została zasypana na razie tłuczniem, tym, 

który jest na ZGM-ie. To jest trochę skomplikowana sytuacja, bo na dzień dzisiejszy do 1 m
2
 

to Starkom jak by przyjechał, to zapłacimy tysiąc złotych.  

 Radny Pietrzykowski pytał, czy nie możemy worka asfaltu kupić? 

 Kierownik Hałas powiedział, że worek asfaltu kosztuje 50 zł, a za transport zapłacimy 

200 zł.  

 Radny Pietrzykowski powiedział, że spotkał się, że można było w hipermarketach 

kupić w workach, gotowy.  

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że pewnie skorzystamy z pomocy Starkomu i 

odkupi się od nich ten worek asfaltu, przywieziemy to, zakleimy i nie będzie tematu.  

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że przed wejściem na sesję rozmawiał z 

Burmistrzem, by zaprosić pana Krystiana Kamienia na sesję, albo komisje. 

 Burmistrz potwierdził, że rozmawiali na ten temat i poinformował radnego, że 

rozmawiał już panem Krystianem Kamieniem, prezesem Zarządu Związku Gmin Wierzyca, 

prawdopodobnie, już też Państwa o tym informuję, ostatnia sesja w tym roku, tak planujemy, 

żeby się odbyła 17 grudnia. Tydzień wcześniej, 10 grudnia, zrobilibyśmy komisje wspólne, na 

które jest zaproszony pan Kamień i wtedy kompleksowo omówimy całe zagadnienie 

związane z gospodarką odpadami.  
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 Radny Gawrzyał pytał, kiedy ten dach na Miejskim Ośrodku Kultury będzie 

remontowany i czy w ogóle, bo różne wersje chodzą? 

 Burmistrz odpowiedział, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z panem 

prezesem TBS-u, w obecności pani Skarbnik, pana kierownika referatu i wykonawcy, który 

został wyłoniony w postępowaniu. Sprawa jest taka, że zakres robót, który jest przewidziany, 

obejmuje również wymianę krokwi, desek, a pogoda jaka jest, to doskonale Państwo widzą. 

Podjęliśmy decyzję, że w tej chwili nastąpi niezwłoczne krycie tylko tych elementów, które 

stwarzają zagrożenie i powodują przecieki, natomiast cała sprawa związana z kapitalnym 

remontem tego dachu będzie przełożona na wiosnę. Dopiero w ubiegłym tygodniu się 

uprawomocniła decyzja starosty. Niestety, w związku z tym, że były w tym roku, jak już 

mówiliśmy wcześniej, zmiany ustawy prawo budowlane, przeciągnęło się to niesamowicie w 

czasie. Nie jest to zależne ani od nas, ani od wykonawcy.  

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że mieszkańcy się skarżą, że papę zrywa i zalewa.  

 Burmistrz powtórzył, że będą poczynione niezbędne naprawy.  

 Pan Piotr Szachta powiedział, że zbliża się koniec roku, a na ul. Chmielnej miała być 

położona kanalizacja. Chciałby usłyszeć, czy to ma być wykonane w tym roku, czy może 

będzie przesunięte? 

 Burmistrz odpowiedział, że w dniu dzisiejszym wyszła dokumentacja z zapytaniem 

ofertowym do trzech potencjalnych wykonawców.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XI sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 18.00. Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 14 załączników. 

 

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                  Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 20.11.2015 r.  


