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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki, który powitał wszystkich przybyłych                   

na obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki 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, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki 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) 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki autopoprawką wprowadził             

do porządku obrad dodatkowy punkt 13 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy części nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Miejskiej Skórcz                

i zgody na jej dzierżawę na okres 10 lat. 

Do porządku obrad radni nie wnieśli żadnych innych wniosków.  

Porządek obrad po dokonanej przez Wiceprzewodniczącego 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 informację 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań 

co do tego sprawozdania oraz informacji. 

 

AD. 2 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH                           

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU W ROKU                          

SZKOLNYM  2016-2017. 

(załącznik nr 5 do protokołu) 

 Powyższą informację radni otrzymali na piśmie, jak również została ona szczegółowo 

omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań            

co do powyższej informacji. 

 

AD. 3 INFORMACJA Z DOKONAEJ ANALIZY OŚWIADCZEŃ 

MAJĄTKOWYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ                          

W SKÓRCZU ZA 2016 ROK. 

 (załącznik nr 6 do protokołu)    

Powyższą informację przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skórczu 

Rafał Kosecki. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do przedstawionej informacji.  

 

AD. 4 INFORMACJA Z DOKONANEJ ANALIZY OŚWIADCZEŃ 

MAJĄTKOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDKU MIEJSKIEGO ORAZ 

KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ ZA ROK 2016.            

(załącznik nr 7 do protokołu)    

 Powyższą informację 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 2017-2021. 

(załącznik nr 8 do protokołu)    
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Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań            

co do powyższego projektu uchwały. 

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, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/161/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2017 ROK. 

(załącznik nr 9 do protokołu) 

 Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań              

co do powyższego projektu uchwały. 

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, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/162/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE                    

OPŁATY TARGOWEJ. 
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(załącznik nr 10 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań              

co do powyższego projektu uchwały. 

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 co do powyższego projektu uchwały przedstawiła jej 

przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/163/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA DOTYCHCZASOWEJ SZEŚCIOLETNIEJ 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA SCHORNAKA                   

W SKÓRCZU W OŚMIOLETNIĄ PUBLUCZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ                     

IM. FRANCISZKA SCHORNAKA W SKÓRCZU. 

 (załącznik nr 11 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym radni odstąpili                          

od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego 

projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko co do powyższego projektu uchwały przedstawiła jej 

przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

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

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/164/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD                    

I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH. 

(załącznik nr 12 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym radni odstąpili                             

od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego 

projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko co do powyższego projektu uchwały przedstawiła jej 

przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/165/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

POWOŁANIA KOMISJI INWENTARYZACYJNEJ DLA SPISU                              

MIENIA KOMUNALNEGO. 

(załącznik nr 13 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym radni odstąpili                        

od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego 

projektu uchwały. 
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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 co do powyższego projektu uchwały przedstawiła jej 

przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/166/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

ZATWIERDZENIA TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ                 

I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. 

(załącznik nr 14 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym radni odstąpili                      

od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego 

projektu uchwały. 

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 co do powyższego projektu uchwały przedstawiła jej 

przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 
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Uchwała XXXIII/167/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

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 2018 ROK. 

(załącznik nr 15 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym radni odstąpili                         

od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego 

projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko co do powyższego projektu uchwały przedstawiła jej 

przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/168/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 13 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD ODOWIĄZKU PRZETARGOWEGO 

TRYBU ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 

ZABUDOWANEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ                        

I ZGODY NA JEJ DZIERŻAWĘ NA OKRES 10 LAT. 

(załącznik nr 16 do protokołu) 

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki udzielił głosu 

Januszowi Koseckiemu Burmistrzowi Miasta, który omówił projekt powyższej uchwały. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że wstępnie ten temat był już poruszany                     
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na posiedzeniach komisji. Dodał, że dzierżawa ta dotyczy części terenów, na których 

zlokalizowany jest Zakład Gospodarki Miejskiej, na których to ma zostać utworzony przez 

Związek Gmin Wierzyca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Następnie 

powiedział, że wysokość opłaty miesięcznej z tytułu tej dzierżawy wyniesie 250 zł netto. 

Kontynuując powiedział, że cel utworzenia PSZOK jest jak najbardziej zasadny, gdyż 

mieszkańcy naszej gminy, gminy wiejskiej Skórcz oraz gminy Smętowo Graniczne nie będą 

musieli jeździć z odpadami do Starego Lasu tylko będą mogli je składować na terenie 

utworzonego w naszej gminie PSZOKu. 

Radna Ewa Lipińska zapytała, czy odpady te będzie można dowozić codziennie? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta Skórcz odpowiedział, że tak będzie można                           

je dowozić w dniach roboczych zapewne do godziny osiemnastej. Dodał, że termin                          

na składanie wniosków aplikacyjnych wyznaczono na 22 grudnia br., a rozstrzygnięcie 

nastąpić powinno w marcu 2018 roku. 

Radna Justyna Kreja zapytała od kiedy będzie działał PSZOK? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że po zakończeniu wszystkich 

koniecznych procedur może to być koniec 2018 roku. Dodał, że termin rozpatrzenia wniosku 

założony został na marzec przyszłego roku ale tak naprawdę są duże opóźnienia w Urzędzie 

Marszałkowskim i można mieć tylko nadzieję, że im szybciej to nastąpi tym lepiej. Następnie 

powiedział, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie z przedstawicielem firmy, która będzie 

pisała wniosek oraz z członkami Zarządu Związku Gmin Wierzyca, podczas którego będą oni 

oglądać ten teren. Kontynuując powiedział, że na tym spotkaniu ustalone zostanie jakie                      

są potrzeby, czy wykorzystane zostaną w części pomieszczenia, które znajdują się na terenie 

tej działki, czy będzie potrzeba stworzenia wszystkiego od nowa. 

W związku z brakiem kolejnych pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/169/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 listopada 2017 r. 

została podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 
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 W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki udzielił głosu 

Januszowi Koseckiemu Burmistrzowi Miasta Skórcz, który powiedział, że jest już wstępna 

lista rankingowa gmin, które ubiegały się o dofinansowanie na budowę lub przebudowę dróg 

gminnych i nasze miasto zakwalifikowało się na to dofinansowanie. Dodał, że nasza gmina 

jest na miejscu szóstym z łączną punktacją 32,10 i jest to bardzo dobry wynika, gdyż łącznie 

69 gmin ubiegało się o te środki. Kontynuując powiedział, że Związek Gmin Wierzyca 

prowadził na terenie Skórcza tak zwaną miękką windykację, gdzie łącznie wystawione 

zostało 69 blankietów na kwotę 49.930,20 zł, natomiast po ok dwóch tygodniach wpłynęło z 

tego tytułu 15.390 zł, tj. ok. 31 %, co stanowi drugi wynik jeżeli chodzi o teren Związku 

Gmin Wierzyca z czego możemy być zadowoleni. 

 Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki, który 

powiedział, że fakt zakwalifikowania się naszej gminy jest bardzo dużym sukcesem 

burmistrza oraz jego współpracowników, gdyż z całego powiatu tylko miasto Skórcz otrzyma 

dofinansowanie na tzw. „schetynówkę”. Dodał, że z terenu całego Kociewia dofinansowanie 

takie otrzymają tylko dwie gminy, czyli Gmina Miejska Skórcz oraz Gmina Wiejsko-Miejska 

Pelplin.  

 Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki udzielił głosu radnemu 

Adamowi Gawrzyał, który zapytał o to, czy urząd podejmie jakieś kroki w związku                        

z wypadkiem, który wydarzył się na przejściu dla pieszych przy blokach na ul. Pomorskiej? 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta Skórcz odpowiedział, że tuż przed sesją Rady 

Miasta ten temat został już poruszony z radnymi Rady Miejskiej. Dodał, że w dniu 

dzisiejszym wpłynęła odpowiedź dotycząca ul. 3 – go Maja i fakt poruszonego przez nas 

bezpieczeństwa na tej ulicy w okolicy zamontowanych barierek, z której wynika, że nowe 

barierki zostaną zamontowane, natomiast inne działania w tej kwestii nie są przewidziane. 

Kontynuując powiedział, że zgłaszany temat przejścia dla pieszych nie został w tej 

odpowiedzi poruszony ale w związku z wypadkiem, który się zdarzył na początku przyszłego 

tygodnia napisane zostanie kolejne pismo, do którego dołączona zostanie notatka policji w tej 

sprawie. 

 Radna Justyna Kreja powiedział, że może trzeba by bardziej oświetlić to przejście               

na przykład żółtym migającym światłem ostrzegawczym, gdyż w tej chwili jest tam tylko sam 

znak informujący, że jest przejście dla pieszych i jest on mało widoczny. 

 Janus Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że w przyszłym tygodniu na pewno 

zawiezione zostaną nowe dokumenty w tej sprawie i trzeba trochę poczekać. 
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 Radny Stefan Wiśniewski zapytał, czy nie można by ustalić w porozumieniu z policją, 

aby stał tam jakiś patrol z radarem w godzinach od szóstej do ósmej, gdyż wtedy można 

będzie poprawić tam bezpieczeństwo. 

 Radna Ewa Lipińska powiedziała, że Komisja Społeczna planuje posiedzenie,                  

na którym będzie poruszany temat bezpieczeństwa w mieście i zaproszony będzie 

przedstawiciel tutejszego Posterunku Policji więc temat tego przejścia dla pieszych może 

zostać również poruszony. 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta Skórcz powiedział, że na pewno ten temat musi 

zostać ponownie poruszony. 

 Barbara Krzyżanowska Skarbnik Miasta poinformowała radnych, że po zakończeniu 

sesji otrzymają projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata                       

2018-2023 i w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, nad którym można będzie                 

już pracować, gdyż stosowne uchwały zostaną podjęte w tym roku na kolejnej sesji Rady 

Miejskiej, która wstępnie zaplanowana jest na 14 grudnia br.. 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta Skórcz powiedział, że tak jak powiedziała pani 

skarbnik wstępnie sesja zaplanowana jest na 14 grudnia br., natomiast na pewno wcześniej 

wszyscy spotkają się na komisjach. Dodał, że do budżetu nie można zakładać planów, gdzie 

mamy złożone wnioski ale nie są jeszcze podpisane umowy, czyli te rzeczy, co do których nie 

jesteśmy pewni. Kontynuując powiedział, że droga była planowana i tak ze środków 

własnych więc jest ujęta, nie ma natomiast na pewno w budżecie oczyszczalni, siłowni 

zewnętrznych, gdzie wiemy, że zakwalifikowaliśmy się ale nie mamy jeszcze podpisanych 

stosownych umów. 

  

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zakończył XXXIII                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.30. Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 16 załączników. 

  

 

       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

 

                             Rafał Kosecki 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 17.11.2017 r.  


