
PROTOKÓŁ NR XVII/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 31 MAJA 2016 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 14. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego 

oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XVII 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 14. 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 – 14. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ NA LATA 2016 – 2020 (załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska. 

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

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 
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 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 1. 

Uchwała Nr XVII/79/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 maja 2016 r. została 

podjęta. 

Radna Ewa Lipińska powiedziała, że chciałaby uzasadnić swój sposób głosowania. 

Radna Lipińska powiedziała, że jak wymieniali dach, to nie można było otrzymać środków na 

utylizację, a teraz nagle znalazła się ekipa i pieniądze i wszystko. Nie wiem, od czego to 

zależy. Nie ma takiej stuprocentowej organizacji, bo powinniście powiedzieć kiedy należy 

zdejmować eternit, co z tym eternitem zrobić, czy czekać aż będą pieniądze. Ja wtedy byłam 

u pani Chełkowskiej i nie uzyskałam odpowiedzi. Poszło, jak poszło, a teraz nagle znajdą się 

pieniądze i jest wymiana eternitu.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dopiero po podjęciu przez Radę uchwały w tej sprawie, 

można było środki na to dofinansowanie z budżetu przeznaczyć. Jeżeli Pani wcześniej 

wymieniała dach, to nie było takowej uchwały i nie było podstaw prawnych.  

Radna Lipińska powiedziała, że najpierw miało być razem z Lubichowem, ale to 

miało się zebrać 10 osób, a że ja byłam jedna sama, czy dwie osoby… 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że w tym czasie nie mieliśmy tej uchwały i to 

mogło być w ramach konkursu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2016 ROK (załącznik nr 4 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał czy 80 tys. zł starczy nam na planowany projekt 

przedszkola? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że 7 czerwca przyjeżdżają do urzędu państwo 

Derdowscy, którzy wygrali konkurs na koncepcję. Chcemy porozmawiać nad 

uszczegółowieniem SWIZ i wtedy będziemy wiedzieli coś więcej o wielkości środków 

potrzebnych na wykonanie dokumentacji projektowej. Jeżeli nie, to już przygotowujemy się 

do kolejnej sesji, gdzie będziemy prosili Radę o zmianę uchwały budżetowej w związku z 

koniecznością podjęcia decyzji co do projektowania modernizacji oczyszczalni ścieków. Ale 

to już na następnej sesji.  
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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 – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 1. 

Uchwała Nr XVII/80/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 maja 2016 r. została 

podjęta. 

Radna Ewa Lipińska pytała, czy będzie można znać listę, ile osób jest i kto to jest, kto 

sobie zorganizował wymianę eternitu na ten czas? Ja chciałabym znać listę tych osób. 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że myśli, że to jest jawne.  

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO  

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DLA FRAGMENTU MIASTA SKÓRCZ POMIĘDZY ULICAMI 

DWORCOWĄ, OSIEDLOWĄ I WOJSKA POLSKIEGO (załącznik nr 5 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Marcin Hałas.  

Radny Henryk Czarnecki pytał, co firma nam proponuje w zamian za zrobienie tego 

planu, za zmianę? 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że w tej chwili firma rozpoczęła budowę 

jednego budynku. Zostało też powiedziane na oficjalnym spotkaniu, że w tym pozwoleniu na 

budowę i w tej wersji, na tym jednym budynku poprzestaną. W związku z tym, że starostwo 

narzuciło zbyt duże wymagania w sensie wind, czy podnośników, gdzie miałoby być ich 16 w 

tym kompleksie. Około 60 tys. zł kosztuje jeden podnośnik, to póki co, są w trakcie budowy 

tego jednego i warunkują powstanie kolejnych dwóch od tego, że będzie zmiana i będą 

możliwości na jednorodzinne. To, jeśli chodzi o samą budowę, a jeżeli o inne rzeczy, to 

oferują pomoc przy modernizacji placu zabaw, to mogę powiedzieć.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że jeszcze przy okazji zmieniamy 

inne rzeczy, o których pan Marcin mówił w trakcie omawiania uchwały.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że jest to bardzo istotne, bo okazuje się, że w 

pasie, gdzie jest droga, musimy udzielać warunków zabudowy, a tam, gdzie jest plan, to jest 

tylko wypis z planu. I teraz jest absurd, bo pomiędzy dwiema ulicami, a od strony ul. 
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Osiedlowej jest jeszcze szerszy pas, który jest pasem zieleni, który nie został objęty planem. 

Nie wiemy dlaczego, ale taki był wtedy zamysł. Teraz chcemy zrobić porządek, żeby od 

planu, który jest na GS-ach, do ul. Wojska Polskiego, łącznie z ulicą, do granicy domów pp. 

Zielińskich i pp. Skoniecznych, będzie cały teren objęty planem i wszystko będzie się 

opierało na tym planie i będą wypisy z planu, a nie warunki zabudowy. Będzie praktycznie 

plan przy planie. Potem przyszłościowo możemy spojrzeć, myśląc perspektywicznie, jak to 

dalej zrobić, i które fragmenty po kolei opracowywać, żeby była spójna całość.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski pytał, czy w tym planie jest już przedszkole, na 

co Burmistrz wyjaśnił, że przedszkole już było w tym wcześniejszym planie, który jest 

obecnie.  

Radny Henryk Czarnecki pytał, czy ten plac GS, który się tam znajduje, nie będzie w 

tym planie?  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że plac nie jest objęty planem.  

Radny Czarnecki pytał, czy nie można by tego zrobić? 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że nie wie, czy będzie to korzystne. Na etapie 

studium, które będziemy robili, będziemy się wsłuchiwali i w głosy Rady i mieszkańców, 

będziemy konsultowali pewne rzeczy i zobaczymy jakie będą najlepsze rozwiązania. Nawet 

dla tego terenu, myślę, że bardzo atrakcyjnego, gdzie jest plac GS. To jest duży obszar, więc 

nie wiemy co tam może w przyszłości powstać, jeżeli GS-y zrezygnują z handlu węglem. 

Teren w ścisłym centrum tak naprawdę i myślę, że już teraz robić plan dla tego terenu, to 

byłoby zbyt szybko. 

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

Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 31 maja 2016 r. została 

podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

  Burmistrz Janusz Kosecki przedstawił Radzie sprawę parkingu w lokalizacji przy 

urzędzie i banku. Najpierw zostało wysłane pismo do sąsiadów z naprzeciwka, czy nie byliby 
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zainteresowani sprzedażą działki. Odpowiedź była negatywna. Później zwróciliśmy się z 

zapytaniem do Poczty Polskiej, która odpowiedziała, że działka ok. 900 metrów nie jest jej 

niezbędna do wykonywania statutowych działań i mogliby ją nam sprzedać. To teren za św. 

Rochem, ten cały ogród, łącznie z dojazdem od ul. Nowy Świat. Proszą o decyzję z naszej 

strony, od strony Burmistrza, czy jesteśmy w dalszym ciągu tym terenem zainteresowani. Bo 

my wskazaliśmy tylko tą część główną, bez tego dojazdu od ul. Nowy Świat. Wstępnie na 

posiedzeniu Komisji Gospodarczej uznaliśmy, że jest to dobre rozwiązanie. Jednakże 

prosiłbym o przegłosowanie takiego stanowiska, że uważacie Państwo, że jest to dobra droga 

i powinniśmy dalej w tym kierunku iść. To się będzie oczywiście później wiązało z 

przystąpieniem do przetargu, z zabezpieczeniem środków w budżecie. To ma być parking. Jak 

wspominałem już na Komisji Gospodarczej, jestem po wstępnej rozmowie z prezesem banku, 

bank też na pewno się dołoży finansowo do tego, aby ten parking powstał. Też chcę się udać 

na rozmowę z panem Włodarczykiem, żebyśmy wspólnie mogli to zrealizować, bo tak 

naprawdę wszyscy wiemy, że i bank, i urząd, i siedziba Iglotexu jest w tej chwili w jednym 

miejscu i jest problem z samochodami.  

 W związku z prośbą Burmistrza o stanowisko Rady, Przewodniczący Rady Miejskiej 

zarządził głosowanie, którego wynik był następujący: 

- „za” tym, by upoważnić Burmistrza do przystąpienia do rozmów w sprawie zakupu terenu 

od Poczty Polskiej S.A. na parking – 14,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski stwierdził, że Rada Miejska w 

Skórczu przyjęła pozytywne stanowisko upoważniające Burmistrza do prowadzenia rozmów 

w celu zakupu terenu od Poczty Polskiej S.A. z przeznaczeniem na parking. 

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski poprosił radnych, by w dniu jutrzejszym 

pomogli przy rozdawaniu i przewożeniu darmowych jabłek dla mieszkańców Skórcza. 

 Burmistrz Janusz Kosecki poinformował, że wydawanie tych jabłek przesunie się w 

czasie. Będzie to godzina 13.00 – 13.30. Myśleliśmy, że będzie do dużo wcześniej, natomiast 

na koniec dnia otrzymaliśmy wiadomość, że w związku z tym, iż transport tych jabłek musi 

być badany, sprawdzany, a Inspekcja Sanitarna trochę później to zrobi, to przyjadą do nas 

później.  

 Burmistrz Janusz Kosecki oficjalnie podziękował radnemu Piotrowi Frostowi za 

renowację, wyczyszczenie grobu pana Franciszka Schornaka i jego żony. To nasz honorowy 



 7

obywatel i jednocześnie patron szkoły, a grób ten był w nieciekawym stanie. Panie Piotrze, 

oficjalnie bardzo dziękuję.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XVII sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.20. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 5 załączników.  

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                 Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Sporządzono dnia 01.06.2016 r. 


