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W sesji udział wzięło 15. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE. 

AD. 1. OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXV 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 15. 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 – 15. 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. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

PROJEKU DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO.  (załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, 

który odczytał w całości uzasadnienie do projektu uchwały.  

Radna Barbara Graban pytała, co w tej sytuacji będzie dalej z naszym przedszkolem? 

Czy teraz przedszkole będzie oddzielnie, tak jak było kiedyś, czy będzie w szkole 

podstawowej? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że przedszkole będzie jeszcze w szkole 

podstawowej. 
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Wiceprzewodniczący Marian Firyn powiedział, że jest zapis, iż Publicznej Gimnazjum 

w Skórczu zakończy swoją działalność z dniem 31.08.2017 r. nie jest dobre, ponieważ nie 

zakończy działalności, bo będzie jeszcze trwało to dwuletnie wygaszanie.  

Burmistrz wyjaśnił, że klasy gimnazjalne przejdą pod szkołę podstawową. Nie będzie 

już naboru.  

Wiceprzewodniczący Firyn stwierdził, że nadal będą te klasy gimnazjalne istniały, na 

co Burmistrz stwierdził, że dla niego też jest to nie do końca jasne, ale takie są zapisy 

ustawowe.  

Radny Adam Gawrzyał pytał dyrektora Andrzeja Bunikowskiego, jakie koszty 

poniesie miasto w związku z tą reformą i czy będą jakieś zwolnienia lub zatrudniania 

nauczycieli? Czy szkoła jest przygotowana i czy małe dzieci będą jakoś oddzielone od tych 

starszych? Czy w ogóle dyrektor jest za tą reformą, czy przeciw? 

Burmistrz powiedział, że pytanie radnego jest za daleko idące. Jeżeli chodzi o kwestie 

finansowe, to musimy sobie poradzić. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ nie mamy 

osobno budynku gimnazjum. Natomiast jeżeli chodzi o subwencję oświatową, to mamy 

informację, że mamy tej subwencji przeszło 200 tys. zł mniej. I to jest kłopot, który na nas 

spadł. Już z panem dyrektorem i panią Skarbnik wstępnie raz rozmawialiśmy. Gdzieś trzeba 

te pieniądze zaoszczędzić, a nie jest to mała kwota, patrząc na budżet gminy. Jeżeli chodzi o 

zwolnienia, to w tej chwili też nie mam takich informacji od pana dyrektora. Jesteśmy po 

jednej rozmowie w tym tygodniu. Będziemy się jeszcze raz spotykać z panem dyrektorem. Na 

dzień dzisiejszy nie mam informacji, by miały być jakieś zwolnienia.  

Dyrektor Andrzej Bunikowski powiedział, że jeżeli chodzi o tą uchwałę, to tutaj 

ustawa zobowiązuje do jej podjęcia. Tak, jak pan Burmistrz powiedział, miasto, jako organ 

prowadzący nie ponosi kosztów z racji zmiany w funkcjonowania szkoły. Ośmioletnia szkoła 

podstawowa z oddziałami wygaszającymi gimnazjum, będzie funkcjonowała w tym budynku, 

najmłodsze dzieci w małej szkole, oczywiście sala gimnastyczna i Miejskiej Przedszkole. 

Natomiast, jeżeli chodzi o kwestie związane z zatrudnieniem, to tutaj czekamy na 

rozporządzenie Pani Minister Edukacji dotyczące planów nauczania. Plany nauczania to jest 

tzw. siatka godzin na poszczególne etapy edukacyjne ile jest poszczególnych zajęć 

edukacyjnych. Jeżeli to już będzie w formie rozporządzenia, to dyrektorzy mogą planować 

arkusz organizacji pracy przydzielając poszczególne godziny zajęć edukacyjnych 

nauczycielom, zgodnie z kwalifikacjami do prowadzenia poszczególnych zajęć. U nas 

organizacyjnie będzie to tak wyglądało, że po prostu, szósta klasa, która dotychczas kończyła 

szkołę podstawową, nie będzie jej kończyła, tylko staną się uczniami klasy VII szkoły 
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podstawowej. Nie będzie naboru do gimnazjum. Będą tylko te oddziały gimnazjum, które 

będą wygaszane do 31.08.2019 r. Jeszcze czekamy na rozporządzenie dotyczące organizacji 

pracy szkół. Tutaj pewnie będziemy mieli odpowiedź na to, o co pan pytał – jak będzie z 

oddziałami. Ile nauczyciel będzie mógł mieć godzin ponadwymiarowych? Czy to będzie 

określone jakąś granicą, czy nie? Dzisiaj z ustawy wiemy tylko jedno, że nie może być mniej 

uczniów przypadających na pedagoga, na psychologa, jeżeli to było w roku szkolnym 

2016/2017. A co do ilości nadgodzin, to nie chcę się wypowiadać, ponieważ nie ma jeszcze 

rozporządzenia, które by to regulowało. Wydaje się, że nie powinno być zwolnień, ale ja nie 

mogę dać głowy, że nikt nie będzie zwolniony.  

Radna Graban powiedziała, że na emeryturę pójdą.  

Dyrektor Bunikowski powiedział, że to jest zupełnie inna kwestia. To, że jest 

nauczyciel, który ma uprawnienia emerytalne, to ja mogę o nim mówić wtedy, kiedy on złoży 

wniosek. To, że jest ktoś, kto chciałby przejść na tzw. zasiłek kompensacyjny, bo nauczyciele 

mogą to zrobić, ale dopóki nie złożą wniosku, to nie ma takich osób. Także, tak to wygląda, 

jeżeli chodzi o zmianę w organizacji pracy. Również będzie rozporządzenie dotyczące 

arkuszy organizacyjnych. To wszystko ma być w marcu. Tutaj są terminy. Trzeba przedłożyć 

arkusz organizacji pracy w organie prowadzącym, w kuratorium, w związkach zawodowych. 

Zarówno organ prowadzący, jak i związki zawodowe mają 10 dni. Dotychczas nie było 

konieczności i potrzeby składania arkusza organizacji pracy do kuratorium, tylko do organu 

prowadzącego, natomiast zgodnie z nową ustawą, organ prowadzący musi przedłożyć do 

kuratorium ten arkusz.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski stwierdził, że nadal nie rozumie pewnej 

rzeczy, o której mówił już wiceprzewodniczący, że z dniem 31 sierpnia br. przestanie istnieć 

gimnazjum, ale uczniowie – gimnazjaliści będą w szkole podstawowej.  

Dyrektor Andrzej Bunikowski powiedział, że cała dokumentacja, aż do końca, czyli 

do 31 sierpnia 2019 r., łącznie z pieczątką gimnazjum, cała ta dokumentacja będzie jako 

gimnazjum, natomiast do 30 listopada br. organy prowadzące również muszą przyjąć 

uchwałę, która będzie  aktem założycielskim ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami 

gimnazjalnymi.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał, co jest powodem, że aż o tyle mamy mniejszą 

subwencję? 

Burmistrz powiedział, że jest mniejsza ilość uczniów. Około 50. uczniów w szkole jest 

mniej. 

Radny Pietrzykowski pytał, jaka kwota subwencji przypada na jednego ucznia? 
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Dyrektor Andrzej Bunikowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o tą projektowaną 

subwencję z października i tą subwencję ostateczną z wiosny, to jest zdecydowana różnica, 

dlatego, że jest to różnica 214 tys. zł.  

Burmistrz powiedział, że pan dyrektor wnikliwie analizował tą sytuację i 

rozmawialiśmy o tym.  

Dyrektor Bunikowski powiedział, że 50. gimnazjalistów opuszczało mury naszej 

szkoły, a do pierwszej klasy przyszło 12. uczniów. Standardowa subwencja na jednego ucznia 

proponowana w październiku, to kwota 5300 zł, a teraz 5200 zł. Dla mnie jest szokiem ta 

różnica między subwencją proponowaną w październiku, a tą ostateczną. Ale to nie tylko 

nasza szkoła przeżywa.  

Burmistrz powiedział, że z rozmów z kolegami wójtami wynika, że gro samorządów 

dostało znacznie mniej subwencji.  

Radny Adam Gawrzyał stwierdził, że w szkole obecnie jest trzech dyrektorów, pytał, 

czy po reformie będzie tylko jeden? 

Dyrektor Andrzej Bunikowski odpowiedział, że zgodnie z ustawą, dyrektor Zespołu 

Szkół w naszym przypadku, zostaje z mocy ustawy dyrektorem ośmioletniej Szkoły 

Podstawowej. Wicedyrektorzy zostają wicedyrektorami z mocy ustawy. A jak będzie w 

przyszłości, od 1 września 2019 roku, tego nie wiem.  

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXV/126/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 06 marca 2017 r. 

została podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1. INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 

Radna Ewa Lipińska powiedziała, że Komisja Społeczna wystosowała do radnych 

pismo i chciałaby wiedzieć, co radni sądzą na ten temat? Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski odczytał pismo pani Ewy Lipińskiej – Przewodniczącej Komisji 

Społecznej, które otrzymali wszyscy radni wraz z materiałami na sesję, a dotyczące sprawy 
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wprowadzenia wyróżnienia „Serce dla serc” (załącznik nr 4 do protokołu), które miałoby by 

być wręczane mieszkańcom miasta, którzy bezinteresownie pomagają innym. Po odczytaniu 

pisma, Przewodniczący Czapiewski zapytał radnych co sądzą o takim wyróżnieniu w formie 

plakietki i dyplomu uznania? 

Radna Ewa Lipińska powiedziała, że to mogłoby być takie posrebrzane, srebrne, czy z 

bursztynu. 

Przewodniczący Czapiewski pytał, kto miałby ewentualnie składać takie wnioski? Czy 

sami mieszkańcy? 

Radna Lipińska odpowiedziała, że osobiście wie o osobie, która ma przeszło 90 lat, 

gdy dostała paraliżu, to prosiła, by sąsiadka się nią zajęła i ta sąsiadka podjęła się tego, 

oczywiście przy pomocy rodziny, więc na pewno ktoś znalazłby się w przeciągu kilku lat, 

kogo można by w ten sposób uhonorować.  

Przewodniczący Czapiewski stwierdził, że radna Lipińska zmierza po prostu do tego, 

by takie osoby uhonorować. To bardzo dobrze. W związku ze złożonym wnioskiem, 

Przewodniczący Czapiewski stwierdził, że Rada powinna zająć stanowisko w tej sprawie i 

zarządził głosowanie. Kto z radnych jest za przyjęciem takiego rozwiązania w formie 

uhonorowania osób „Serce dla serc”: 

- „za” – 15, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0.  

Przewodniczący Czapiewski powiedział, że radna Lipińska proponuje tutaj, by to 

przyznawać od 2018 roku, a ja proponuję, może byśmy zdążyli do 15 maja tego roku? Może 

ktoś by złożył taki wniosek.  

Burmistrz powiedział, że najpierw trzeba opracować jakiś regulamin, 

usystematyzować to. Umówmy się, że temat ten rozwiniemy na najbliższym wspólnym 

posiedzeniu komisji. Przedyskutujemy to.  

Przewodniczący Czapiewski stwierdził, że szybko trzeba zrobić regulamin, kto zgłasza 

i jedna, czy dwie osoby w tym roku, to byłoby bardzo miło.  

Radna Lipińska powiedziała, że myśli o tym, by zrobić to porządnie, bez pośpiechu. 

Trzeba to dobrze opracować, by nie było przy tym kontrowersji. To musi być naprawdę 

pewne.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski stwierdził, że stanowisko Rady w tej sprawie 

jest, a teraz tylko trzeba dopracować w szczegółach ten pomysł.  
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Radny Adam Gawrzyał zwrócił się do Burmistrza i powiedział, że idąc na sesję z 

panem Przewodniczącym, zwróciło się do nich małżeństwo w sprawie służby zdrowia w 

Skórczu. Zwrócili się do nas, nie prosząc o dużo, ale o takich specjalistów jak chirurg, 

dermatolog, okulista, a nie, że ze wszystkim trzeba jeździć do Starogardu.  

Radna Krystyna Bednarska powiedziała, że jest problem z podstawowymi lekarzami. 

Sama była chora i nie było lekarza pierwszego kontaktu. 

Radny Adam Gawrzyał pytał Burmsitrza dlaczego nie ma w przychodni lekarza w 

piątek po południu? 

Burmistrz odpowiedział, że odnośnie służby zdrowia dzwonił już dwu czy trzykrotnie 

do pani kierownik Płaczek. W tej chwili jest taka sytuacja, że nie ma lekarzy. Nie 

wspominając już o specjalistach. Jest problem z podstawową opieką zdrowotną i to jest fakt. 

W piątek od godz. 14.00 nie ma już żadnego lekarza. Myślę, że pani Płaczek na naszej 

następnej sesji będzie obecna, w związku z tym, że i tak musi złożyć sprawozdanie z 

działalności za rok ubiegły i myślę, że wtedy nam dokładnie te wszystkie sprawy wyjaśni. 

Natomiast to jest fakt. O tym wszyscy doskonale wiemy. Ja też już kilkukrotnie monitowałem 

ten temat. No niestety. Są zmiany związane też z ochroną zdrowia w naszym państwie i 

planowane i te, które mają być wdrażane. Też przychodnie są w wielkiej niepewności. Nie 

wiedzą do końca, jakie będą zapisy. Mało tego, nie wiadomo, co będzie z opieką nocną, o 

której się mówiło, że miała wrócić do Skórcza, a prawdopodobnie nie wróci. Opieka nocna 

prawdopodobnie będzie przy szpitalach, z tego, co gdzieś słyszałem. To się jeszcze wszystko 

w tej chwili rozgrywa. Przychodnie też nie wiedzą na czym stoją. Też nie ma jeszcze 

konkretnych rozwiązań. 

Radny Adam Gawrzyał, powiedział, że tyle się mówi, że lekarzy nie ma, a z tego co 

wiem, dwoje lekarzy, nie będę mówił nazwiskami, u nas leczą i otworzyli sobie prywatnie w 

Pelplinie. To po co w ogóle pielęgniarki siedzą w przychodni do wieczora jak nie ma lekarzy? 

Burmistrz odpowiedział, że nie my jesteśmy pracodawcą lekarzy, o których pan 

wspomina tylko Przychodnia Lekarska ze Starogardu. Ten temat jest pani Płaczek na pewno 

doskonale znany, natomiast my możemy tylko i wyłącznie mieć pretensje i wymagać 

obecności lekarzy od pani Płaczek. A kwestia, kto personalnie będzie oddelegowany do pracy 

w Skórczu, też leży w gestii tylko i wyłącznie pani kierownik. Ja mówię, kilkukrotnie 

monitowałem. Będzie okazja na najbliższej sesji, żebyśmy wspólnie jakby to stanowisko 

potwierdzili. Wiem, że jeden z lekarzy też jeszcze chyba robi specjalizację.  

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że umowa była inna.  
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Rady Roman Pietrzykowski stwierdził, że w tej sytuacji przychodnia nie wywiązuje 

się z umowy zawartej z nami i powinna ponieść tego konsekwencje. My się wywiązaliśmy. 

Burmistrz powiedział, że myśli, że to jest tak samo, jak było ze specjalistami, bo nie 

ma lekarzy. Niestety.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że sądzi, iż radny Pietrzykowski 

ma rację, że umowa obowiązuje obie strony. Można aneksować ją, ale wtedy trzeba 

umotywować, czy wyjaśnić. Póki co, obowiązuje ta umowa i może być sytuacja, że pani 

Płaczek nie będzie na przyszłej sesji, będzie jakiś przedstawiciel, który załatwi niedużo, albo 

nic.  

Wiceprzewodniczący Firyn powiedział, że jeżeli chodzi o brak specjalistów, to nie jest 

wina, ani przychodni, ani nikogo. Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu nie płaci za 

specjalistów przychodniom rodzinnym i nie ma możliwości świadczenia takich usług, bo ten 

specjalista nie będzie miał zapłacone. Przecież doktor Chabielski u pani Łacik w przychodni 

na dworcu jest i pracuje jako lekarz rodzinny. I nawet jeżeli jest jakaś drobna rzecz 

chirurgiczna, to mimo, iż jest specjalistą, to nie wolno mu tutaj tego zrobić, tylko trzeba 

jechać do gabinetu na Hallera, bo NFZ nie zakontraktuje takiej usługi dla przychodni 

rodzinnej. I to nie jest niczyja zła wola, że ktoś tego nie chce zrobić, tylko nie może.  

Przewodniczący Czapiewski stwierdził, że trzeba zajrzeć do tej umowy, 

przeanalizować ją, żeby się dobrze przygotować do tego spotkania. 

Radny Gawrzyał powiedział, że ma prośbę, by pani Płaczek na pewno przyjechała, a 

nie jak rok temu, że wysłała przedstawicieli, którzy mówili o opiece szkolnej.  

 

AD. 2. ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXV sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.45. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 4 załączniki. 

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                  Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 09.03.2017 r.  


