
PROTOKÓŁ NR XXX/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 29 CZERWCA 2017 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 13. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, CZERWIEC 2017 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXX 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, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski autopoprawką wprowadził             

do porządku obrad dodatkowy punkt 15 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXVII/137/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części 

oraz budynków mieszkalno-użytkowych lub ich części, w których zostanie wykonany remont 

elewacji frontowej.  

Do porządku obrad radni nie wnieśli żadnych innych wniosków.  

Porządek obrad po dokonanej przez Przewodniczącego Rady autopoprawce stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI 

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ. (załącznik nr 4 do protokołu)    
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, więc odstąpiono od jego 

odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do tego sprawozdania.  

 

AD. 2 ANALIZA PRZYGOTOWANIA LETNIEGO WYPOCZYNKU  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Informację o stanie przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

przygotowaną przez Panią Iwonę Kleina dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu 

radni również otrzymali na piśmie, więc odstąpiono od jej odczytania.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do otrzymanej informacji. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA BURMISTRZA 

MIASTA SKÓRCZ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016.  

(załącznik nr 6 do protokołu) 

 Sprawozdanie finansowe (załącznik nr 7) i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Gminy Miejskiej Skórcz za 2016 rok (załącznik nr 8) zostały bardzo szczegółowo omówione 

na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Skarbnik Barbarę Krzyżanowską, w związku              

z czym Przewodniczący Krzysztof Czapiewski poprosił radnych o zadawanie pytań                    

co do przedstawionych sprawozdań. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań.  

 Uchwałę Nr 042/g126/R/V/17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 31 marca 2017 r. odczytała zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska (opinia stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

 W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który w skrócie 

przedstawił radnym najważniejsze zagadnienia związane z wykonaniem budżetu w roku 2016 

(wystąpienie Burmistrza stanowi załącznik nr 10 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 11 do protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 12                            

do protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska (załącznik nr 13 do protokołu). 
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Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Skórcz w 2016 

roku odczytała zebranym Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Graban 

(załącznik nr 14 do protokołu). 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/144/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM 

DLA BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY ZA ROK 2016. (załącznik nr 15 do protokołu) 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (załącznik nr 16 do protokołu) 

przedstawiła zebranym Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Graban.  

Uchwałę Nr 073/g126/A/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 15 maja 2017 r. (załącznik nr 17 do protokołu) odczytała zebranym 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 18 do protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 19                            

do protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska (załącznik nr 20 do protokołu). 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/145/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 
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W tym miejscu Burmistrz Miasta Janusz Kosecki podziękował Radzie za jednomyślne 

udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2016 roku. Wyraził również 

nadzieję na dalszą owocną współpracę. Burmistrz podziękował również pracownikom urzędu, 

kierownikom jednostek, Sekretarzowi Miasta oraz pani Skarbnik Barbarze Krzyżanowskiej              

i wręczył jej bukiet kwiatów. 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej w Skórczu Krzysztof Czapiewski 

zarządził 5 minut przerwy w obradach.  

Po pięciominutowej przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski 

wznowił obrady, które prowadził dalej zgodnie z porządkiem obrad.  

 

AD. 5. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKRCZ NA 

LATA 2017-2021. (załącznik nr 21 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12 (po przerwie w chwili głosowania nad 

projektem tej uchwały na sali obrad obecnych było 12 radnych) , 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXX/146/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2017 ROK 

(załącznik nr 22 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 
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 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXX/147/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA 

CZASU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO 

ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.  

(załącznik nr 23 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/148/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIASTA 

SKÓRCZ POŁOŻONEGO PRZY UL. OSIEDLOWEJ. (załącznik nr 24 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  
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 W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/149/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

USTNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 1 POŁOŻONEGO W SKÓRCZU                   

W BUDYNKU PRZY UL. SOBIESKIEGO 28, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ 

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. (załącznik nr 25 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/150/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

STANOWIĄCEJ MIENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ W DRODZE 

BEZPRZETARGOWEJ. (załącznik nr 26 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  
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Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/151/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

STANOWIĄCEJ MIENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ W DRODZE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO. (załącznik nr 27 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/152/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 12 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ 

UCHWAŁĘ NR XXVI/130/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU Z DNIA                           

30 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU OPIEKI NAD 
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ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ.                                          

(załącznik nr 28 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 XXX/153/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 13 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO 

TRYBU ZAWARCIA UMOWY UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI I ZGODY NA JEJ 

UŻYCZENIE NA CZAS NIEOZNACZONY. (załącznik nr 29 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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. 
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Uchwała Nr XXX/154/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 14 PRZEDSTAWIENIE PLANÓW PRACY KOMISJI  

NA DRUGIE PÓŁROCZE 2017 ROKU. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półrocze 2017 roku przedstawiła jej 

Przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 30 do protokołu). 

             Plan pracy Komisji Gospodarczej na II półrocze 2017 roku przedstawił  

jej Przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 31 do protokołu).  

Plan pracy Komisji Społecznej na II półrocze 2017 roku przedstawiła  

jej Przewodnicząca Ewa Lipińska (załącznik nr 32 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku przedstawiła  

jej Wiceprzewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 33 do protokołu). 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionych planów pracy komisji, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad ich 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem planów pracy komisji na II półrocze 2017 r. - 13, 

- „przeciw” - 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 15 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  W SPRAWIE 

UCHYLENIA UCHWAŁY NR XXVII/137/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU Z 

DNIA 27 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE ZWOLNIENIA OD PODATKU OD 

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ 

BUDYNKÓW MIESZKALNO-UŻYTKOWYCH LUB ICH CZEŚCI, W KTÓRYCH 

ZOSTANIE WYKONANY REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ.                              

(załącznik nr 34 do protokołu) 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn przeczytał uzasadnienie podjęcia 

w/w uchwały, które stanowi załącznik do jej projektu.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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. 
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Uchwała Nr XXX/155/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 czerwca 2017 r. 

została podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 

Przewodnicząca Komisji Społecznej  Ewa Lipińska odczytała zebranym odpowiedź      

na złożony do niej wniosek dotyczący wręczenia pani premier statuetki symbolizującej nasze 

miasto w przypadku jej ewentualnego przyjazdu do Skórcza ( załącznik nr 35 do protokołu) 

Następnie głos zabrała przybyła na sesję Pani Katarzyna Kubicka z wnioskiem o nie 

łączenie klas VI, pozostawienie wszystkiego tak jak było dotychczas czyli trzech klas A, B                

i C. Pani Katarzyna Kubicka podkreśliła, że rozumie kwestie finansowe, konieczne 

oszczędności ale, gdy dzieci, które szły jako sześciolatki do klasy pierwszej rodzice zostali 

zapewnieni, że będą wspaniałe warunki w klasach I-II, a później dzieci będą szły już do końca 

cały czas tą samą klasą, bez łączenia z innymi rocznikami. Teraz w wyniku reformy dzieci idą 

nie do gimnazjum, lecz znowu są rocznikiem eksperymentalnym, który idzie do klasy                  

VII i dodatkowo mają być jeszcze łączenia klas. W związku z tym Pani Katarzyna Kubicka 

zwróciła się w imieniu rodziców o nie łączenie klas, poszukanie oszczędności być może gdzie 

indziej, nie kosztem dzieci. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poinformował, że żadne 

oficjalne pismo od rodziców nie wpłynęło jeszcze do Rady Miejskiej. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta Skórcz poinformował, że w/w kwestia została 

poruszona na ostatnim posiedzeniu komisji, na którym radnym została przekazana informacja 

o spotkaniu, które już się odbyło z przedstawicielami rodziców klas szóstych w obecności 

dyrektora ZSP. Również w poniedziałek zaplanowane jest spotkanie z dyrektorem ZSP w tej 

sprawie. Burmistrz poinformował, że jest to kwestia poszukania ewentualnie środków                     

w budżecie ale trzeba to opracować wspólnie przy pomocy pani skarbnik. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski złożył przybyłej delegacji 

rodziców propozycję spotkania z Prezydium Rady Miasta, dyrektorem ZSP Skórcz, którego 

termin wstępnie ustalono na drugi tydzień lipca br. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta Skórcz zaproponował żeby to spotkanie odbyło               

się w miejskim Ośrodku Kultury w Skórczu. 

Pan Latański zwrócił się z prośbą, aby osoby, które będą brały udział w spotkaniu były 

zaznajomione z tematem. Byłoby też dobrze, aby Burmistrz Miasta przed posiedzeniem 
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Prezydium Rady spotkał się z odpowiednimi osobami w urzędzie i jakiś opracował inny 

program naprawczy niż tylko ten, który podano rodzicom. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski odpowiedział, że jest to prośba 

do pana burmistrza, bo to burmistrz  decyduje o tym z kim  współpracuje, jest do tego 

powołany tak jak pan dyrektor. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował,                               

że na w spotkaniu na pewno uczestniczył będzie pan Burmistrz, dyrektor ZSP Skórcz oraz 

inne osoby przez nich wyznaczone, a jeżeli chodzi o rodziców to w spotkaniu będzie mógł 

uczestniczyć każdy, kto będzie miał chęć wziąć udział w tym spotkaniu. Na spotkaniu 

zostanie przedstawione stanowisko burmistrza, dyrektora oraz rodziców i zostanie podjęta 

próba rozwiązania istniejącego problemu. 

Pan Latański zaznaczył, że Przewodniczący Rady nie bardzo zrozumiał o co mu 

chodzi. Zaznaczył, że rodzice chcieliby, aby spotkanie nie dotyczyło tylko zapoznania się                   

z tematem, a została na nim przedstawiona już jakaś koncepcja rozwiązania problemu. 

Następnie głos zabrał głos Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który powiedział,                     

że Prezydium Rady Miejskiej spotka się wcześniej z panem dyrektorem, wypracuje 

stanowisko, a następnie zostanie zorganizowane spotkanie z rodzicami. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zapytał, czy rodzice nie zgadzają 

się z koncepcją łączenia klas. 

Pan Latański poinformował, że cały problem wypłynął wtedy, gdy od burmistrza 

miasta i dyrektora ZSP wypłynęła koncepcja łączenia klas i zarówno nauczyciele, którzy 

złożyli petycję, nie chcą tego, jak i rodzice, którzy mieli już dwa spotkania w tej sprawie.                 

W związku z tym rodzice nie chcą kolejnego już spotkania w celu zapoznania się                             

z problemem tylko spotkania rozwiązującego problem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poinformował, że Rada 

pracuje w taki sposób, że gdy powstaje problem, rada się spotyka w celu zapoznania się                       

z tematem, a następnie wypracowuje stanowisko. Tak samo będzie i w tym przypadku. 

Pani Katarzyna Kubicka odpowiedziała, ze właśnie o to rodzicom chodzi. 

Następnie głos zabrała Pani Teresa Łangowska-Kalbarczyk nauczycielka języka 

niemieckiego w ZSP Skórcz, która poprosiła Pana Burmistrza o odniesienie się do pisemnej 

prośby, która została złożona w UM w Skórczu dnia 23 czerwca br. Pierwszym tematem 

złożonej prośby było nie łączenie klas VI w dwie VII, a drugi temat dotyczy wycofywania 

języka niemieckiego że szkoły podstawowej. Pani Teresa Łangowska-Kalbarczyk podkreśliła, 

ze jesteśmy jedną z nielicznych szkół, w których uczniowie już od IV klasy mają możliwość 

nauki języka niemieckiego jako drugiego języka obcego. Wyraziła również swoje obawy                    
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co do tego, że wycofanie języka niemieckiego w najbliższym roku szkolnym oznacza, że ten 

język już nie powróci i będzie tylko w klasie VII i VIII. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, ze w tej chwili nie będzie się do tego 

ustosunkowywał, gdyż dopiero w poniedziałek odbędzie się w tej sprawie spotkanie z panem 

dyrektorem. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poinformował, że również                         

ten wniosek zostanie dołączony do tematu spotkania Prezydium Rady. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXX                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 19.00. Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 32 załączniki. 

  

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 05.07.2017 r.  


