
PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 21 MAJA 2018 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, MAJ 2018 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXXIX 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 2018-2023. (załącznik nr 3 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały bardzo szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Barbara 

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

uchwały. 

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, 
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- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIX/204/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK. 

 (załącznik nr 4 do protokołu)   

Powyższy projekt uchwały bardzo szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Barbara 

Krzyżanowska. 

Radny Roman Pietrzykowski  zapytał, czy jest sens zmieniać upoważnienie burmistrza 

do zaciągania kredytu, gdyż w związku z otrzymaną dotacją na przebudowę oczyszczalni 

ścieków również trzeba będzie zaciągnąć kredyt i to znacznie wyższy. 

Skarbnik Barbara Krzyżanowska odpowiedziała, że oczywiście trzeba będzie kredyt 

na tą inwestycję zaciągnąć ale realizacja tej inwestycji nastąpi w 2019 roku. 

Radny Roman Pietrzykowski  zapytał, czy w związku z otrzymaniem dotacji w tym 

roku nie trzeba inwestycji również rozpocząć w roku bieżącym? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że na pewno rozpoczęta zostanie w tym roku 

procedura przetargowa, a większą wiedzę w temacie ten inwestycji będziemy posiadać                  

po podpisaniu umowy, czyli około dwudziestego czerwca.  

Skarbnik Barbara Krzyżanowska dodała, że przed podpisaniem umowy trzeba było 

dostarczyć uzupełnienie do złożonego wniosku w postaci zapisu tej inwestycji w wieloletniej 

prognozie finansowej gminy. Powiedziała również, że na kolejnej sesji, która będzie sesją 

absolutoryjną zostanie wprowadzone to zadanie tak jak było we wniosku na rok 2019,                

a na ten rok przewidziane były tylko koszty w wysokości 2.500 zł na działania promocyjne. 

Następnie dodała, że w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu na tą inwestycję                      

o opinię Regionalnej Izby Rachunkowej w tej kwestii trzeba będzie wystąpić w 2019 roku. 

Radny Roman Pietrzykowski  powiedział, że oznacza to, iż w tym roku nic w związku 

z tą inwestycją nie zostanie rozpoczęte. 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że to zależy od tego, co będzie się działo, 

gdyż z pisma otrzymanego od marszałka wynika, że co można trzeba rozpoczynać, zamykać                    

i rozliczać, gdyż jest tu kwestia rezerwy wykonania. Dodał, że na pewno po podpisaniu 

umowy będzie już wszystko jasne i będzie wiadomo do czego zobowiązuje nas Urząd 

Marszałkowski. 

Skarbnik Barbara Krzyżanowska dodała, że marszałek również sprawdza kondycję 

finansową gminy pod kątem wpisania tego zadania w wieloletnią prognozę finansową gminy 
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oraz możliwości jego sfinansowania. Następnie powiedziała, że ten przesłany projekt 

prognozy zostanie przez Radę podjęty na sesji w czerwcu, gdzie zadanie zostanie wpisane                   

w przedsięwzięcia. Powiedziała również, że następnie prognoza zostanie przesłana do Urzędu 

Marszałkowskiego w celu zapewnienia, że gmina posiada wystarczającą ilość środków, aby    

to zadanie rozpocząć. 

W związku z brakiem kolejnych 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 XXXIX/205/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPARWIE PRZYJĘCIA 

ZASAD UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWYCH NA 

DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. 

(załącznik nr 5 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały bardzo szczegółowo omówił Sekretarz Miasta Wojciech 

Wierzbowski.  

Radny Roman Pietrzykowski zapytał, czy wygląda to w ten sposób, że gmina ma 

podpisaną umowę z firmą na zdjęcie i utylizację azbestu, a mieszkaniec musi w swoim 

zakresie zabezpieczyć sobie wykonawcę nowego pokrycia dachowego? 

Sekretarz Miasta Wojciech powiedział, że wykonanie nowego pokrycia dachowego 

leży po stronie mieszkańca i zdaje sobie sprawę z tego, że może być tu problem ze zgraniem 

terminów wykonywania tych prac ale takie zasady są odgórnie narzucone. 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, ze jest to naprawdę trudne do zrobienia i bardzo 

rzadko się to udaje, aczkolwiek transport i utylizacja azbestu są zawsze pewne. 

Radny Henryk Czarnecki zapytał, czy będzie to się odbywało na takich zasadach jak     

w zeszłym roku, gdzie obrót był bezgotówkowy. 

Sekretarz Miasta Wojciech odpowiedział, że tak. 

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że w roku ubiegłym, gdzie wykonawcą była 

firma z Sierakowic, była rzeczą nierealną propozycja wykonawcy aby w ciągu dwóch tygodni 

zdjąć wszystkie szesnaście, czy siedemnaście dachów, gdyż był problem ze znalezieniem 
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firmy, która wykonałaby nowe pokrycia dachowe w tym samym czasie na wszystkich 

budynkach. Dodał, że dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość wykonania zdjęcia pokrycia 

azbestowego przez uprawnioną firmę i skorzystanie z dofinansowania jedynie na wywóz                 

i utylizację tego azbestu. Zapytał, czy kwota możliwego dofinansowania  jest na poziomie 

70% tak jak to było w roku ubiegłym? 

Sekretarz Miasta Wojciech odpowiedział, że jest to dofinansowanie w wysokości 70% 

kwoty netto z tym, że jest również określone do jakiej kwoty. Dodał, że w roku ubiegłym               

na demontaż, transport i utylizację była to kwota 800 zł netto plus podatek vat, a w tym roku 

ta kwota jest zmniejszona do 600 zł netto. 

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że jest trochę zdziwiony, gdyż w zeszłym roku 

korzystał z tego dofinansowania i jako mieszkaniec nie płacił nic. 

Sekretarz Miasta Wojciech odpowiedział, że resztę kwoty pokrywa gmina                             

i mieszkaniec nadal nic nie płaci. 

Skarbnik Barbara Krzyżanowska dodała, że na kolejnej sesji, która odbędzie się                  

w czerwcu zostanie wprowadzona dotacja na wymianę pieców oraz na usuwanie azbestu. 

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że pyta o szczegóły dlatego, że mieszkańcy               

są zainteresowani i pytają o możliwość skorzystania z tego dofinansowania i chciałby                   

im przekazać prawidłowe informacje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, ze z tego                

co rozumie będzie jedna firma, którą wybierze urząd miasta i tylko ta firma będzie mogła 

wykonywać zadania w ramach dofinansowania. 

Sekretarz Miasta Wojciech odpowiedział, że tak i jego zdaniem najbardziej logicznym 

rozwiązaniem byłoby zgłoszenie samego transportu i utylizacji tego azbestu, natomiast 

uprawniona firma dekarska może wcześniej zdjąć ten azbest, zabezpieczyć go na terenie 

nieruchomości mieszkańca oraz wykonać nowe pokrycie dachowe. 

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że w związku z tym może przy ogłaszaniu 

przetargu należałoby zaznaczyć, że oferta dotyczy usługi bez demontażu. 

Sekretarz Miasta Wojciech odpowiedział, że w tej chwili są dwie możliwości jedna               

z demontażem i bez demontażu i każdy mieszkaniec ma prawo wyboru 

W związku z brakiem kolejnych 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 XXXIX/206/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 21 maja 2018 r. została 

podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

radnemu Adamowi Gawrzyał. 

 Radny Adam Gawrzyał zapytał burmistrza Janusza Koseckiego o to, czy malowane 

zostaną przejścia dla pieszych w mieście? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że oczywiście będą malowane przejścia              

dla pieszych oraz linie rozgraniczające tak jak to było czynione dotychczas. 

 Radny Adam Gawrzyał zapytał burmistrza Janusza Koseckiego o to, czy będzie 

uruchomiona zakupiona przez miasto maszyna do zamiatania miasta? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że maszyna jest w tej chwili uruchamiana     

w celu jej wyregulowania, natomiast przed jej wyjazdem na miasto większe zabrudzenia 

muszą zostać usunięte ręcznie. 

 Następnie radny Adam Gawrzyał zapytał burmistrza Janusza Koseckiego o to,              

czy prawdą jest, że burmistrz nie wykorzystał dwutygodniowego urlopu? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

zaległy urlop należy wykorzystać do końca września, co zawsze czyni. 

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos radnemu 

Henrykowi Czarneckiemu. 

 Radny Henryk Czarnecki zapytał burmistrza, czy odbył się już drugi przetarg 

dotyczący śmieci? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że przetarg się odbył i nastąpiło jego 

rozstrzygnięcie. Dodał, że odbyło się w tej sprawie zgromadzenie robocze całego Związku 

Gmin i może poinformować, że nie będzie podwyżki ceny za wywóz odpadów w okresie 

trwania umowy, czyli dwóch lat. 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

radnemu Andrzejowi Laskowskiemu. 

 Radny Andrzej Laskowski powiedział, że chciałby, aby jak najczęściej poruszać temat 

budowy dalszej części obwodnicy naszego miasta z osobami, które są za to odpowiedzialne, 

gdyż aktualna sytuacja na drodze w stronę Kolonii Ostrowickiej jest bardzo niebezpiecznie,             

a ruch na tym odcinku jest bardzo wzmożony. 
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 Wiceprzewodniczący Rady Rafał Kosecki powiedział, że Marszałek Województwa 

Pomorskiego zamierza zrealizować tą inwestycję ze środków rezerwy, o które w tej chwili            

się ubiega. Dodał, że ta inwestycja jest wysoko na liście tych, które mają zostać z tych 

środków zrealizowane i trzeba się tu uzbroić w cierpliwość. Następnie powiedział,                      

że z końcem roku następuje tzw. certyfikacja, czyli podliczenie ile, jakie województwo 

dotychczas wydało środków i jego zdaniem na początku roku 2019 będzie już decyzja komisji 

w kwestii przyznania tych środków. 

 Burmistrz Janusz Kosecki dodał, że szacowany koszt całej inwestycji to ponad                    

60 mln zł. i jest to bardzo duża kwota. 

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos radnej 

Barbarze Graban, która poruszyła temat zdjęcia wszystkich znaków drogowych                                

na ul. Zielonej, gdyż w tej chwili jeżdżą tam tiry, są już uszkodzone chodniki od parkowania 

dużych samochodów. Dodała również, że to co dzieje się popołudniami, gdzie bardzo szybko 

jeżdżą tą ulicą motocykliści na wyczynowych motorach, to jest naprawdę groźne. 

 Radny Andrzej Laskowski powiedział, że jego zdaniem policja powinna również 

pojechać na tzw. Oleksówkę, gdzie popołudniami, w porach wieczornych i w weekendy               

też dzieją się różne rzeczy. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że w najbliższym 

czasie zostaną dołożone nowe kamery do monitoringu, które między innymi znajdą                         

się na Osiedlu Leśnym i wtedy będzie materiał dowodowy w postaci nagrań, na których 

wszystko będzie widoczne. 

 Radna Barbara Graban powiedziała, że w tej chwili nie ma nawet znaku, że jest                  

to teren zamieszkały, gdzie i ci co jeżdżą ulicami, i ci co chodzą chodnikami mają równe 

prawa. Dodała, że zostały też usunięte ograniczenia prędkości, co powoduje, że wszyscy 

jeżdżą z jaką prędkością chcą. 

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że jeżeli chodzi o znak teren zamieszkały,                 

to trzeba się nad jego postawieniem poważnie zastanowić. 

 Wiceprzewodniczący Marian Firyn powiedział, że wtedy jest tak, że każdy może 

parkować auto tylko na swoim podwórku, a jeżeli stoi przed swoim domem ma prawo 

otrzymać mandat i do tego jego zdaniem nie należy zmierzać. Dodał, że ograniczenie 

prędkości oraz tonażu wjeżdżających na osiedle pojazdów jest jego zdaniem jak najbardziej 

zasadne. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał, czy nie było tam 

ograniczeń tonażowych? 

Radna Barbara Graban powiedziała, że w tej chwili nie ma nic. 
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Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że jego zdaniem po zakończeniu trwającej               

na osiedlu inwestycji trzeba będzie od nowa zrobić oznakowanie, wprowadzić nowe zasady,              

o których niejednokrotnie mówiono na komisjach i wszystko uporządkować, gdyż temat tirów 

pojawia się już od dłuższego czasu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że wszystko 

rozumie i zapytał, czy w tej chwili jest na ul. Zielonej jakieś ograniczenie dotyczące tonażu? 

Radna Barbara Graban powiedziała, że w tej chwili nie ma. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał, czy jest to dużym 

problemem żeby taki znak na tej ulicy ustawić? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że trzeba to ustalić ze starostwem,                 

gdyż trzeba zmienić organizację ruchu i mieć to zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe                      

w Starogardzie Gdańskim. Dodał, że na pewno urząd zajmie się tą sprawą. 

Radna Barbara Graban powiedziała, że trzeba to zrobić jak najszybciej, gdyż zbliża   

się okres wakacji, dzieci jeżdżą na rowerach, deskorolkach i taki rozpędzony motocyklista              

na pewno nie zdąży w odpowiednim czasie wyhamować. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że ten problem dotyczy również miasta,                   

gdzie po godzinie dwudziestej tylko piski opon słychać. 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że zapisał ten temat i na pewno przekaże uwagi 

radnych policji. Dodał, że tak jak już wszyscy wiedzą miasto otrzymało dofinansowanie               

na oczyszczalnię ścieków, nie otrzymaliśmy natomiast dofinansowania na ul. Prusa. 

Następnie powiedział, że zgodnie z planem został już ogłoszony przetarg na przebudowę              

ul. Prusa oraz rozpoczęło się przekładanie trelinki na ul. Podgórnej, gdzie po kilku latach              

od budowy kanalizacji pojawiły się duże nierówności. Kontynuując powiedział,                              

że w kolejnych posiedzeniach komisji będzie uczestniczył mieszkaniec ul. Hallera, który    

chce przedstawić problem z planem zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. 

Na koniec głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, który 

poinformował radnych o konieczności wprowadzenia elektronicznego głosowania na sesjach 

w nowej kadencji. 
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXXIX                       

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.45. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 5 załączników. 

  

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                               Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 23.05.2018 r.  


