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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXXI 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) 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2017 - 2021 (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: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 
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Uchwała XXXI/156/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. została 

podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2017 ROK            

(załącznik nr 4 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: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXI/157/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 sierpnia 2017 r. została 

podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski podziękował całej Radzie oraz 

pracownikom urzędu i wszystkim osobom, które tak chętnie pomagały w zorganizowanej              

w dniu 1 lipca imprezie. Wręczył również indywidualne podziękowania za pomoc radnym 

oraz pracownikom urzędu. 

Następnie głos zabrał Radny Andrzej Laskowski, który zapytał o stopień 

zaawansowania prac przy projektach ulic Osiedla Młodych. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że prace w postaci projektu  ulicy              

na Osiedlu Młodych oraz koncepcja ulic Myśliwskiej, Grzybowej i Piaskowej na Osiedlu 

Leśnym są już zlecone. 

Radny Andrzej Laskowski zapytał jeszcze o to, czy Burmistrz Miasta wie coś na temat 

budowy obwodnicy, czy rozmawiał na ten temat z Marszałkiem Województwa? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że rozmawiał z Marszałkiem 

Województwa na ten temat w tym roku już ze trzy razy i ostatnia odpowiedź była taka,                  

że dopiero po zakończeniu budowy odcinka Starogard – Gdańsk, który w tej chwili będzie 

realizowany, będą realizowane kolejne etapy. Najpierw będą Kartuzy, a potem Skórcz, taka 

jest kolejność. Dodał, że jest już skończony odcinek Starogard – Ropuchy, teraz robiony 
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będzie Starogard – Gdańsk, wtedy przy obwodnicy Kartuz będzie najprawdopodobniej jakiś 

element robiony i wtedy jest Skórcz. Poinformował również, że mówiono o realizacji tego              

w 2018 roku ale, jak będzie to rok 2019, to będzie dobrze. 

Radny Andrzej Laskowski powiedział, aby Burmistrz nadal trzymał rękę na pulsie                   

i pilnował tego, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dodał również, że na drodze 231 po otwarciu 

mostu  w Kwidzynie coraz większa liczba pojazdów przejeżdża tą drogą. 

Radna Barbara Graban zadała pytanie odnośnie tego, czy wywóz śmieci szczególnie 

BIO mógłby wykonywać inny pojazd, bo ten, który to robi wywożąc te gnijące już odpady 

pozostawia za sobą na drodze ślad z cieczy, która z niego wylatuje. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że to zostało zgłoszone już 

Przewodniczącemu Zarządu Związku Gmin Wierzyca miesiąc temu, była informacja wysłana 

w tej sprawie to SITY i przez pewien czas inny samochód jeździł ale ostatnio widzi,                         

że znowu jest to samo. 

Radny Henryk Czarnecki dodał, że rozmawiał ostatnio z pracownikami przewoźnika, 

którzy tłumaczyli, że mają wszystko szczelnie pozamykane, a jadąc z odpadami zjeżdżają na 

pobocza, gdzie zgniatają te odpady próbując odcisnąć co się da ale wiadomo, że zawsze coś 

się wydostanie z pojazdu. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że latem, przy takiej temperaturze                   

te odpady strasznie fermentują. 

Radny Andrzej Laskowski powiedział, że może powinni wywozić te odpady bardzo 

wcześnie rano. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że jego zdaniem byłoby lepiej gdyby 

wywozili te odpady wieczorem, bo wtedy może przez noc te pozostawione ślady zostałyby 

zmyte przez deszcz, a tak od rana przez cały dzień śmierdzą. Kontynuując burmistrz dodał,     

że miał nawet zrobione zdjęcia zalanych ulic tą cieczą z odpadów. 

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że rozmawiając z kierowcą firmy wywożącej 

odpady został przez niego poinformowany, że ktoś za nim jeździł i  jemu robił zdjęcia, a jak 

zatrzymał auto i chciał z tą osobą porozmawiać, to ten mężczyzna uciekł. Kierowca 

powiedział, że poszedł nawet z tą sprawą na policję. 

Następnie głos zabrał Radny Adam Gawrzyał, który w imieniu kupców, którzy                  

są w Skórczu na targu w sobotę zgłosił fakt przepełnionych koszy na śmieci w tym miejscu,               

jak również nieodpowiednio utrzymanych toalet. Radny dodał, że coś trzeba z tym zrobić,                                   

bo przyjeżdżając do nas płacą do miasta opłatę. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiadając poinformował, że pojemniki                      

na śmieci są regularnie opróżniane, niestety śmieci w to miejsce są podrzucane, dzieje się tak 
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zazwyczaj w niedzielę jak ludzie z domków wracają, a nawet w tygodniu dlatego jest zamiar 

wybudowania wiaty i zamknięcia śmietników. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że w sobotę kosze są pełne śmieci. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał, że w sobotę kosze są pełne, bo nawet jeżeli 

śmieci wywiezione są we wtorek, to do soboty ludzie nam je dowiozą dlatego chcemy teraz                   

to zamknąć tak, że nie będzie do tego dojścia, bo nie ma innego wyjścia. 

Następnie Radny Adam Gawrzyał poruszył temat dziesięciokrotnego zalania                       

w przeciągu dwóch miesięcy mieszkania przy ul. Starogardzkiej 4, zapytał również, kto płaci 

za tą szkodę. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki poinformował, że pojechał do TBS-u i sprawdził 

temat i dowiedział się, że za szkodę nie płaci gmina tylko pani, która była sprawcą tego 

zalania. Kontynuując burmistrz dodał, że tak jak mówi Radny Gawrzyał instalacja wodno-

kanalizacyjna została wymieniona, wszystko zostało sprawdzone i w jednym, i w drugim 

mieszkaniu, i nie jest to wina instalacji kanalizacyjnej. Następnie burmistrz poinformował,                 

że w otrzymanej ostatnio korespondencji była inna podobna sprawa, ktoś zalał przestrzeń 

publiczną akurat należącą do szkoły i ubezpieczyciel wystąpił z regresem do tej osoby, która 

dokonała szkody i ta osoba będzie musiała pokryć koszty. Tak samo jest w tym przypadku             

na ul. Starogardzkiej 4, o którym mówił  wcześniej Radny Gawrzyał, nie płaci za to TBS 

tylko osoba, która spowodowała szkodę. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że może pokazać pismo w tej sprawie, w którym 

jest napisane wyraźnie, że nie znaleziono przyczyny szkody. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że skoro kanalizacja działa sprawnie, 

to przyczyny nie znaleziono. Jeżeli natomiast ktoś komuś wyleje na podłogę wodę to się 

przyczyny nie znajdzie. 

Radny Adam Gawrzyał dodał, że wszystko się zgadza ale kto chciałby dziesięć razy   

w ciągu dwóch miesięcy być zalany. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał, że jeżeli ta pani z góry zapłaci raz, drugi                

za szkody to będzie bardziej uważać. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że na razie ta osoba chyba nie płaci. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że sprawca szkody będzie płacił                 

do ubezpieczyciela, bo osoba poszkodowana dostanie odszkodowanie od ubezpieczyciela,                  

a ubezpieczyciel będzie obciążał sprawcę. 

Następnie głos zabrała Radna Justyna Kreja, która zgłosiła problem braku przepływu 

wody przez rzekę w obrębie ulicy Starogardzkiej. Poinformowała również, że miesiąc temu 

urządzeniem „wuko” wspomagano drożność, tydzień temu ponownie i w tym tygodniu znowu 
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było to urządzenie używane. Rana kontynuując dodała, że studzienki kanalizacyjne                   

na  ul. Starogardzkiej są pełne, natomiast po stronie ul. 27 Stycznia są puste i coś trzeba z tym 

zrobić, bo nie wiadomo o której godzinie to będzie znowu zapchane. Dodała również, że                      

u niej w domu pod prysznicem stoi woda. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki zapytał, czy po ostatnim przeczyszczeniu ta woda 

zeszła. 

Radna Justyna Kreja odpowiedziała, że tak po przeczyszczeniu woda zeszła ale nie 

możemy tak czekać, bo wyjedziemy sobie na przykład na dwa tygodnie na urlop, a dom 

zaleje. Kontynuując radna dodała, że pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym 

roku, natomiast teraz w krótkim czasie już trzy razy. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że rura pod Szorycą była naprawiana, 

bo przy budowie przepustu była ona zarwana i została wymieniona na nową. 

Radna Justyna Kreja powiedział, że jej zdaniem może to opadać i w związku z tym 

coraz częściej jest zapchane. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że trzeba to sprawdzić i ustalić jaka jest 

tego przyczyna. 

Następnie Radna Kreja zapytała, czy została rozwiązana sprawa z OSP? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że z ostatnich informacji, które                    

do niego dotarły Naczelnik OSP zmienił pracę na inną zmianową i do tematu z nim na pewno 

powrócimy później. Dodał również, że odebrany został jeden samochód pożarniczy                           

z naprawy, drugi został postawiony do naprawy. Poinformował również, że koszt naprawy 

pierwszego pojazdu to kwota pomiędzy 1.500 zł, a 1.800 zł, czyli całkiem przyzwoite 

pieniądze, a naprawy wykonywał Pan Pałubicki z Kopytkowa. Kontynuując burmistrz dodał, 

że w rozmowie z Prezesem OSP, Panem Friedich, przedstawił mu propozycję, aby Zarząd 

OSP zaproponował dwie – trzy osoby, które mogłyby zajmować się konserwacją pojazdów,                

i które otrzymywałyby z tego tytułu wynagrodzenie. Burmistrz dodał również, że jeżeli 

Zarząd OSP tak zdecyduje i Naczelnik OSP będzie miał w tej chwili więcej wolnego czasu              

i wyrazi chęć, to może nadal wykonywać obowiązki konserwatora pojazdów będących                  

na wyposażeniu jednostki OSP Skórcz. Poinformował również, że do większych napraw 

pojazdów można je tak jak dotychczas oddawać do mechanika, a ze strony OSP ma to być 

tylko konserwacja. Burmistrz dodał, że o wszystkich możliwościach poinformował Zarząd 

OSP ale jak na razie z ich strony nie było żadnego odzewu. 

Radny Roman Pietrzykowski zapytał, czy my jako miasto Skórcz naprawdę 

potrzebujemy aż tylu wozów strażackich. Dodał również, że Państwowa Straż Pożarna                      

w Starogardzie ma taki sprzęt, a do zdarzeń czeka aż najpierw dojadą jednostki OSP, a oni           
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na końcu dojeżdżają. Kontynuując zapytał, czy nas jako miasto stać na utrzymywanie takich 

gratów, które ratujemy co chwilę. Dodał również, że jego zdaniem na potrzeby miasta 

wystarczyłyby dwa pojazdy. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że w tegorocznym budżecie były 

zaplanowane środki na naprawę pojazdu pożarniczego marki STAR ale w związku z sytuacją 

jaka zaistniała z OSP nie remontowaliśmy tego pojazdu i te środki zostały w  budżecie. Dodał 

również, że pojazd ten pojedzie do warsztatu ale na naprawę jakichś drobnych przecieków, 

nie natomiast na nadbudowę, na którą były zapewnione środki. Kontynuując burmistrz 

powiedział, że chyba dwa lata temu był remontowany silnik w tym pojeździe i ta naprawa 

kosztowała kilkanaście tysięcy złotych. Dodał również, że pewnie nie potrzebujemy jako 

miasto aż tylu pojazdów ale zakup nowego pojazdu to koszt w tej chwili około 800 tyś. 

złotych, tyle  kosztuje nowy pojazd gaśniczy, natomiast dotacja na ten cel może wynieść 

około 400 tyś. złotych, a resztę trzeba dołożyć ze swoich środków. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że taki nowy pojazd mógłby być używany 

przez 20 lat, bo on się nie zużyje, a wykonanie tych pojazdów, które są teraz a tych, były 

wtedy to jest różnica. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał, że w tych nowych samochodach jest teraz 

bardzo dużo elektroniki, że aż niektórzy są tym przerażeni. 

Następnie głos zabrał Radny Andrzej Laskowski, który poruszył temat 

nieprzyjemnych zapachów w powietrzu, które powstają po wylaniu gnojowic na pola podczas 

upałów. Zwrócił się do burmistrza z prośbą o kontakt w tej sprawie z wójtem gminy Skórcz, 

ewentualnie policją i przeprowadzenie jakiejś akcji w tej sprawie, bo było kilka dni, że nie 

można było nawet z domu wyjść. Kontynuując dodał, że jego zdaniem należałoby sprawdzić, 

czy warunki techniczne odbioru budynków pozwalają na trzymanie takiej ilości trzody, jaka 

w tych budynkach naprawdę jest, bo wydobywają się z nich naprawdę takie zapachy, że 

wieczorem na osiedlu nawet nie można okna otworzyć. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że na pewno się z wójtem w tej 

sprawie skontaktuje. 

Następnie Radny Henryk Czarnecki zapytał, czy w związku z tym, że Prezydium Rady 

pod naciskiem rodziców dzieci z klas VII postanowiło, że pozostaną nadal trzy oddziały klas 

VII wiadomo jakie z tego tytułu koszty poniesie miasto? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że miasto z tego tytułu nie poniesie 

żadnych kosztów, gdyż wystarczy na to środków, które są w budżecie szkoły. Kontynuując 

burmistrz dodał, że została przeprowadzona analiza budżetu szkoły, okazało się, że jest 

możliwość połączenia klas na zajęciach w-f  i w związku z tym są środki na pozostawienie 
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trzech klas VII. Natomiast naukę języka niemieckiego dzieci będą rozpoczynały nie jak 

dotychczas w klasie IV, tylko zgodnie z rozporządzeniem od klasy VII. Burmistrz dodał,                

że klasy V,VI będą miały kontynuację, a następne roczniki język niemiecki będą miały tylko 

w klasie VII i VIII. Poinformował również, że ta informacja nie była przyjęta z zadowoleniem 

ale nie ma innego wyjścia, bo tak naprawdę nasza szkoła była pewnym ewenementem,               

gdzie ten drugi język obcy był od klasy IV. 

Następnym tematem, który został poruszony jest zbiornik wodny przy cmentarzu, 

który zarasta. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki poinformował, że nie ma chętnych                                       

na wyczyszczenie tego zbiornika. Dodał również, że jest jeden wykonawca, z którym był 

umówiony na dzisiaj, jednak prace nie zostały rozpoczęte. Kontynuując burmistrz powiedział, 

że kontaktował się z tym wykonawcę, który zapewnił go, że zacznie prace w poniedziałek.  

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że jeden z mieszkańców poinformował go,                 

że posadził tam lilie ale tych lilii to tam jakoś nie widać oraz zapytał go dlaczego jeden 

burmistrz potrafił zbiornik wyczyścić, a drugi nie potrafi tego zrobić. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiadając podał przykład problemów                   

z wykonawcami robót podając przykład przetargu na ul. Złotą, na który zgłosiła się tylko 

jedna firma, która złożyła ofertę na kwotę 440 tyś. złotych, a w budżecie na te prace było 

przeznaczone 330 tyś. złotych. Burmistrz dodał, że przetarg jest unieważniony,                                

w poniedziałek rusza drugie postępowanie i okaże się co będzie. Poinformował również,                   

że zostały telefonicznie poinformowane firmy o takich pracach ale nie było żadnego 

zainteresowania i nawet firmy, które robiły u nas chodniki nie wykazały chęci złożenia ofert. 

Następnym tematem poruszonym podczas sesji była kwestia placu zabaw przy                  

ul. Wojska Polskiego. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki poinformował, że  z tego co wie firma, która ma go 

wykonać kontaktowała się już z TBS i mają już zacząć od ustawienia ogrodzenia i na pewno 

do września skończą prace. Burmistrz poinformował również, że miastu udało się odzyskać 

działkę  na osiedlu leśnym, po toczącym się od kilku lat procesie sądowym, w związku                   

z czym będzie to kolejna nieruchomość do sprzedania. Następnie Burmistrz poinformował          

o bieżących sprawach takich jak wykoszenie jednej strony Szorycy na całym odcinku prawie 

do Węgirmucy, natomiast drugiej strony na odcinku do oczyszczalni ścieków. 

Radna Justyna Kreja powiedziała, że jest wykoszona ale już zarasta. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że faktycznie zarasta na nowo, jednak 

obecne zlecenie wykaszania jest realizowane i wykonawca stara się co może z rzeki 

wyciągać, natomiast przy zmianie pozwolenia wodnoprawnego będzie już krótszy odcinek     
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do czyszczenia, także nie będziemy musieli robić tego do końca. Dodał również, że to ma 

zarówno swoje plusy jak i minusy, bo jak my tylko kawałek za Szorycę zrobimy, to dalej tego 

już nikt nie zrobi i to może być za chwilę problem. Następnie burmistrz poinformował,                   

że  w sierpniu zostanie złożony ponownie wniosek do „Chaty Kociewia” na place oraz,                   

że do 15 września w Urzędzie Wojewódzkim zostanie złożony wniosek na drogę Świerkowa, 

Długa. Dodał również, że zostaną zmienione kryteria brane pod uwagę w złożonych 

wnioskach i również w sprawie składanego wniosku wraz z Marcinem Hałasem są umówieni 

w Gdańsku aby skonsultować kilka rzeczy w sprawie tego projektu. Kontynuując burmistrz 

poinformował, że program Lemur jeszcze nie ruszył, a w poniedziałek wysłane zostaną 

zapytania. Burmistrz dodał jeszcze, że zdjęta została trelinka przy blokach, którą zostaną 

uzupełnione najgorsze miejsca na ulicy Dworcowej przy firmie Fast, która zaoferowała 

również pomoc przy remoncie tej drogi. 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski zapytał czy droga ta będzie robiona całkiem    

od nowa? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że będzie wykonana tylko naprawa 

tej drogi bo inaczej się nie da. Po pierwsze dlatego, że nie ma firmy i być może prace                       

te zostaną zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej, lub firmie, która wygra przetarg                 

na ulicę złotą i to też jeszcze zależy za jaką kwotę ta ulica będzie zrobiona. 

Radny Adam Gawrzyał zapytał, kto powinien wynosić zgodnie z grafikiem wywozu 

odpadów kosze ze śmieciami przy posesji znajdującej się przy ul. Starogardzkiej 4, której 

właścicielem jest TBS? 

Radna Justyna Kreja zapytała, czy właścicielom jest trudno to robić? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki zapytał, czy najemcy nie mogą tego zrobić? Dodał 

również, że temat ten mogą rozwiązać sami  lokatorzy, którzy albo się dogadają albo nie. 

Radny Adam Gawrzyał odpowiedział, że będzie ciężko skoro nie ma tam kierownika 

TBS-u. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że to jest sprawa pomiędzy TBS-em, 

a lokatorami i my tej kwestii nie rozwiążemy. Dodał również, że we wspólnotach zawsze ktoś 

te kosze wyciąga, a tam jest problem z samą nieruchomością, która nie ma swojego miejsca                  

i grzecznościowo mają zgodę żeby ich śmieci tam były. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że tam jest bardzo nerwowa sytuacja. 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że się nie dziwi ale z drugiej 

strony mając tanie, socjalne mieszkanie jeszcze nie ma komu kosza wynieść?  
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Następnie Radny Adam Gawrzyał powiedział, że widział jak w telewizji pokazana 

była mapa Polski z zaznaczonymi miejscami, w których są pomniki Lecha Kaczyńskiego                          

i Skórcz był też zaznaczony. 

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który poinformował,                  

że w przychodni lekarskiej w piątki przyjmuje już lekarz od godziny 14:00 do 16:00.  

Radna Barbara Graban zapytała, czy właściciela budynku naprzeciwko przychodni 

lekarskiej nie można jakoś zmobilizować żeby na swojej posesji zlikwidował chwasty, które 

tam rosną? 

Następnie Burmistrz Miasta Janusz Kosecki poinformował, że obecnie jest 6 osób, 

które sprzątają miasto i dopiero teraz zaczyna to należycie funkcjonować. Dodał również,                     

że cztery osoby są na pracach społecznie użytecznych, a dwie osoby są zatrudnione 

normalnie. Wszystkie te osoby są pod skrzydłami Pana Romana Jerkiewicza i bardzo dobrze 

to funkcjonuje. Każdy ma swój wydzielony rewir i robota idzie. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXXI                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.45. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 3 załączniki. 

  

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 10.08.2017 r.  


