
PROTOKÓŁ NR XLI/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 28 CZERWCA 2018 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 11. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, CZERWIEC 2018 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 15.00. otwarcia XLI 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 11. 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 – 11, 

- „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 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI 

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ. (załącznik nr 3 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 

omówione na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w dniu 25.06.2018 r., na więc 

odstąpiono od jego odczytania.  

Radny Adam Gawrzyał poprosił Burmistrza o odniesienie się do punkty 

siedemnastego przedmiotowego sprawozdania. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że wczoraj odbyło się posiedzenie 

komisji w sprawie konkursu na dyrektora szkoły, gdzie komisja zarekomendowała i wybrała 
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kandydatkę na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu. Dodał również, że w dniu 

dzisiejszym podpisał umowę z Firmą IGLOTEX  dotyczącą darowizny na rzecz gminy                      

w kwocie 150 tyś. zł oraz, że Związek Gmin Wierzyca otrzymał dofinansowanie na budowę 

PSZOK  na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skórczu, w kwocie 1.382.000 zł. 

Następnie dodał, że miasto zakupiło w drodze przetargu od Poczty Polskiej działkę w cenie 

wywoławczej to jest 27 tyś. zł. 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2018-2027. (załącznik nr 4 do protokołu) 

Projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik             

Barbarę Krzyżanowską na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w dniu 25.06.2018 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 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 – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XLI/215/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK. 

(załącznik nr 5 do protokołu) 

Projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik             

Barbarę Krzyżanowską na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w dniu 25.06.2018 r..                 

Skarbnik Barbara Krzyżanowska dodała, że na posiedzeniu komisji omawiane było 

wprowadzenie do budżetu środków na zakup systemu wspierającego głosowanie, gdzie była 

mowa o kwocie 10 tyś zł, natomiast w związku z dokładną kalkulacją środków jakie będą 
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konieczne na dokonanie zakupu do budżetu zostanie na ten cel przyjęta kwota 14.500 zł.  

Dodała, że otrzymany dziś przez radnych projekt tej uchwały zawiera tą zmianę. Radni nie 

wnieśli żadnych uwag ani zapytań  co do powyższego projektu uchwały. 

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 – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XLI/216/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA 

DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIASTA SKÓRCZ POŁOŻONEGO 

POMIĘDZY ULICAMI HALLERA, 27 STYCZNIA, NORWIDA I WSCHODNIĄ 

GRANICĄ ADMINISTRACYJNĄ MIASTA 

  (załącznik nr 6 do protokołu) 

Projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony przez  Burmistrza Miasta                

na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w dniu 25.06.2018 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 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 – 11, 

 - „przeciw” – 0, 
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 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XLI/217/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

USTALENIA WYNAGRODZENIA BURMISTRZA MIASTA SKÓTRCZ 

 (załącznik nr 7 do protokołu) 

Projekt uchwały został bardzo szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik             

Barbarę Krzyżanowską na posiedzeniu wspólnym komisji stałych w dniu 25.06.2018 r.,                     

w związku z czym radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Czapiewski odczytał zebranym uzasadnienie do powyższej uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego 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 – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XLI/218/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 czerwca 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 Romanowi Pietrzykowskiemu, który zapytał Burmistrza Miasta o ty, czy przed 

wakacjami zostanie jeszcze raz posprzątane miasto? 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że na początku lipca Zakład 

Gospodarki Miejskiej na pewno postara się jeszcze raz posprzątać ulice zamiatarką. 

 Radna Barbara Graban powiedziała, że na Osiedlu Leśnym też przydałoby się 

posprzątać ulice. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta dodał, że do Zarządu Dróg Wojewódzkich został 

również zgłoszony problem krat deszczowych na ul. 3-go Maja, gdyż po jednej ze stron 

nastąpiło zarwanie chodnika, dodatkowo kraty te trzeba wyregulować oraz wyczyścić. Dodał, 

że podczas ostatniej ulewy woda przelewała się na tereny nieruchomości. Następnie 
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powiedział, że podczas ulewy był zobaczyć przy budynku na ul. Hallera, gdzie mieszkańcy 

zgłaszali, że ich zalewa i okazało się, że faktycznie zalewa ale nie w pierwszej części 

nieruchomości jak to było zgłaszane tylko nieruchomość położoną trochę dalej, bliżej parku. 

Kontynuując powiedział, że w związku z tematem suszy poruszanym na komisjach chciałby 

poinformować, że do Wojewody została już zgłoszona komisja do oceny strat na naszym 

terenie. Dodał, również, że w związku ze zgłaszanym na komisjach problemem                                 

z pojemnikami na odzież przy blokach na ul. Pomorskiej, zostanie wystosowane pismo                

do firmy, która te pojemniki postawiła, aby jeden z pojemników, które są na targowisku 

przenieść właśnie pod bloki na ul. Pomorską. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że na ul. Schornaka są płyty, pod którymi 

praktycznie nie ma już podsypki i trzeba by było ją w niektórych miejscach uzupełnić. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że podczas budowy ul. Prusa wszystkie 

nierówności i miejsca, w których trzeba coś podsypać będą zrobione. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytała, czy będzie koszony 

rów rzeki Szorycy. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że Zarząd Melioracji i Gospodarki 

Wodnej zobowiązał się, że będzie czyścił rów na odcinku od przepustu na ul. 27 Stycznia             

do Węgiermucy. Dodał, że jest to tak ustalone żeby prace związane z czyszczeniem rowu               

Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej i części należącej do miasta odbywały się 

jednocześnie. Następnie powiedział, że samo koszenie rowu po stronie należącej do miasta 

będzie się odbywało na początku lipca. 

Radny Adam Gawrzyał zapytał dlaczego obecnie w naszej przychodni w poniedziałki 

i piątki nie przyjmuje lekarz? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że ten temat zostanie wyjaśniony               

w przyszłym tygodniu. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XLI                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 15.20. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 7 załączników. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 29.06.2018 r.  


