
PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 24 KWIETNIA 2018 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 10. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, KWIECIEŃ 2018 



 2 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXXVII 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 10. 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 – 10, 

- „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 9 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez Gminę Miejską 

Skórcz. 

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)    

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 
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omówione na posiedzeniach komisji w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego odczytania. W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski udzielił głosu Radnemu Adamowi Gawrzyał, który poprosił Burmistrza Miasta             

o odniesienie się do punktów 2, 8 i 10 przedmiotowego sprawozdania. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że jeżeli chodzi o punkt drugi i ósmy                

to w tej chwili toczy się dyskusja odnośnie zawarcia ugody pomiędzy Związkiem Gmin 

Wierzyca, a firmą Starkom, której w wyniku kontroli w 2016 roku została nałożona kara                

w wysokości 3 mln złotych  za niezgodnie z umową realizowany przedmiot zamówienia. 

Dodał, że w roku 2017 nowy Zarząd Związku Gmin Wierzyca zweryfikował ten protokół                

i zostało na nowo wszystko przeliczone, gdzie stanęło na kwocie 650 tyś. złotych, na które 

zostały firmie Starkom wystawione noty. Kontynuując powiedział, że firma Starkom                    

tej kwoty nie zapłaciła, w wyniku czego zostały dokonane potrącenia z płatności względem                 

tej firmy. Następnie powiedział, że firma Starkom skierowała przeciwko Związkowi Gmin 

Wierzyca sprawę do sądu o zapłatę, jak również zaproponowała spotkanie w sprawie ugody. 

Dodał, że spotkanie, o które pyta radny z punktu drugiego sprawozdania z działalności 

Burmistrza było ściśle związane z ugodą, natomiast na kolejnym spotkaniu członkowie 

Związku zostali poinformowani o tym co było na spotkaniu z firmą Starkom oraz o tym,  

jakie dalsze działania będą prowadzone w stosunku do spółki. Powiedział również,                          

że ostateczna decyzja co do zawarcia lub nie zawarcia ugody zapadnie po długim weekendzie. 

Dodał również, że Starkom proponuje kwotę kar w wysokości trzydziestu kilku tysięcy 

złotych. Kontynuując powiedział, że Związek był zobligowany, aby te kary naliczyć                     

i te pieniądze pozyskać, gdyż w przeciwnym razie mogły by być posądzenia o działanie nie  

w interesie Związku. Następnie dodał, że te ponad 600 tyś. złotych jest odłożone na osobnym 

koncie i czeka na wyrok sądu. W odniesieniu do punktu dziesiątego drugiego sprawozdania            

z działalności Burmistrza powiedział, że odbyło się spotkanie zgromadzenia TBS, na którym 

przyjęto sprawozdanie finansowe, merytoryczne, a zysk w kwocie 54 tyś. zł został 

przeznaczony na fundusz zapasowy spółki. 

 W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski przeszedł do kolejnego punktu sesji. 

 

AD.2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017 DLA 

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. (załącznik nr 5 do protokołu)   

Radni powyższą ocenę otrzymali na piśmie, jak również zostało ono omówione przez 

panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  na posiedzeniach komisji w dniach 

17 i 18 kwietnia 2018 r., w związku z czym odstąpiono od jej odczytania. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań, co do powyższej oceny.  

 

AD.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z 

INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2017. (załącznik nr 6 do protokołu) 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione przez Sekretarza Miasta  na posiedzeniach komisji w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 

r., w związku z czym odstąpiono od jego odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag                  

ani zapytań, co do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ              

NA LATA 2018-2023. (załącznik nr 7 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 r., w związku z czym radni 

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

co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Adam Gawrzyał. 

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 – 10, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXVII/198/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK. 

 (załącznik nr 8 do protokołu)   

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 r., w związku z czym radni 

odstąpili od jego ponownego 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 przedstawił jej wiceprzewodniczący Adam Gawrzyał.  

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 – 10, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXVII/199/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPARWIE 

ZACIAGNIĘCIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA PRZEBUDOWĘ DRÓG 

GMINNYCH – ULIC ŚWIERKOWEJ I DŁUGIEJ 

(załącznik nr 9 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 r., w związku z czym radni 

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

co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Adam Gawrzyał. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej wiceprzewodniczący Andrzej Laskowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

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 – 10, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXVII/200/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

została podjęta. 
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AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA 

HONOROWEGO TYTUŁU „ZASŁUŻONY OBYWATEL MIASTA 

SKÓRCZ”(załącznik nr 10 do protokołu)    

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały, 

przedstawiła jej Przewodnicząca Ewa Lipińska. 

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 – 10, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXXVII/201/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU 

MIASTA SKÓRCZ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIA ICH 

GRANIC I NUMERÓW ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI 

WYBORCZYCH. (załącznik nr 11 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały Sekretarz Miasta Wojciech Wierzbowski bardzo 

szczegółowo omówił na posiedzeniach komisji w dniach 17 i 18 kwietnia 2018 r.. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił go o ponowne, krótkie 

omówienie tego projektu. 

Sekretarz Miasta Wojciech Wierzbowski powiedział, że projekt tej uchwały nie różni 

się w stosunku do uchwały, która była podjęta w 2012 roku. Dodał, że są w mieście dwa 

obwody głosowania, z których jeden jest w MOK-u, a drugi w małej szkole i podział ten 

pozostał bez zmian. Następnie powiedział, że potrzeba podjęcia tej uchwały jest wynikiem 

wprowadzenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli                

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowanie niektórych. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Adam Gawrzyał. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej wiceprzewodniczący Andrzej Laskowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  
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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 – 10, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXVII/202/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA NABYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ SKÓRCZ.  (załącznik nr 12 do protokołu) 

W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który powiedział,             

że chodzi tu o zakup w drodze przetargu gruntu leżącego przy poczcie i stanowiącego jej 

własność. Dodał, że teren ten ma być przeznaczony na parking, o którym jest już mowa               

od dwóch lat. Następnie powiedział, że cena wywoławcza tego gruntu wynosi 27 tyś. zł, 

natomiast przetarg odbędzie się 9 maja br. w Gdańsku. 

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 – 10, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXXVII/203/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

została podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski przypomniał 

radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych, jak również zaprosił radnych                 

na uroczysta mszę świętą o godz. 11.00 w dniu 3 maja z okazji rocznicy uchwalenia 

Konstytucji. 
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXXVII                        

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.20. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 12 załączników. 

  

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                               Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 26.04.2018 r.  


