
PROTOKÓŁ NR XLII/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 16 SIERPNIA 2018 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 12. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, SIERPIEŃ 2018 



 2 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00. otwarcia XLII 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 12. 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 – 12, 

- „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 2018-2027. (załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt uchwały bardzo szczegółowo przedstawiła zebranym Pani Skarbnik Barbara 

Krzyżanowska.  

Radny Andrzej Laskowski zapytał dlaczego nie przeszedł wniosek związany                       

z ochroną środowiska? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska unieważnił konkurs w całym województwie motywując to tym, iż obecnie 

wchodzi podobny program ogólnopolski, do którego każdy będzie mógł przystąpić. Dodał,  

że zasady będą jednak trochę inne, gdyż w tym programie ogólnopolskim każdy będzie 
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musiał indywidualnie składać wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

Kontynuując powiedział, że będzie można tam pozyskać środki częściowo w formie dotacji,  

a częściowo w formie pożyczki zarówno na termomodernizację budynków, jak i na wymianę 

pieców. Powiedział również, że jego zdaniem ten program ogólnopolski nie ruszy w tym 

sezonie grzewczym, gdyż jest na to za mało czasu. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XLII/219/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK. 

(załącznik nr 4 do protokołu) 

Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła zebranym Pani Skarbnik Barbara 

Krzyżanowska.  

Po omówieniu przez Panią Skarbnik Barbarę Krzyżanowską projektu w/w uchwały 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu Januszowi Koseckiemu 

Burmistrzowi Miasta, który powiedział, że kwestia wysokości środków zaplanowanych                 

na wymianę pieca w budynku OSP Skórcz została ustalona w oparciu o rozeznanie cenowe 

wśród potencjalnych wykonawców. Dodał, że wymiana pieca c.o. w tym budynku 

spowodowana jest zbyt dużym zadymieniem podczas rozpalania pieca oraz bardzo dużym 

zużyciem opału w okresie grzewczym. Kontynuując powiedział, że ogrzewanie choćby na 

najniższej temperaturze piecem, który ciągle tą temperaturę utrzymuje będzie lepszym 

wyjściem niż takie dorywcze palenie co któryś dzień, jak to miało miejsce dotychczas. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał na jaki rodzaj opału 

będzie nowy piec? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że będzie to piec na ekogroszek. 

Radna Barbara Graban zapytała, czy zwiększenie środków przeznaczonych na 

promocję miasta wiąże się z jakimś konkretnym zadaniem? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że nie, natomiast spowodowane to 

jest tym, że od kilku lat budżet na promocję jest na niezmiennym poziomie i po prostu 
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zaczyna to w tej chwili być zbyt mała kwota dlatego wynikła potrzeba zwiększenia środków                  

z przeznaczeniem na promocję. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu 

radnemu Romanowi Pietrzykowskiemu, który zapytał o to dlaczego właśnie teraz wynikł 

temat wymiany pieca w budynku OSP skoro w maju na posiedzeniu Komisji Gospodarczej 

była rozmowa na temat wymiany pieców w budynkach użyteczności publicznej, która 

zakończyła się wnioskiem, iż trzeba poczekać na dofinansowanie z WFOŚ? Dodał, że była 

wtedy również rozmowa, że przed wymianą pieca w budynku OSP należałoby go najpierw 

ocieplić, gdyż wymiana pieca w nieocieplonym budynku się nie kalkuluje. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że na całej górze budynku, jak 

również w garażach wymieniona została instalacja grzewcza. Kontynuując powiedział, że nie 

zmieniona została instalacja w dyżurce oraz w pomieszczeniu na górze, którym dysponuje 

orkiestra OSP. Dodał również, że w kwestii braku kalkulacji wymiany pieca w nieocieplonym 

budynku chodziło mu o wymianę pieca na pelet. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że chodzi mu raczej o to, że do końca lipca 

piece były o jakieś 20% tańsze niż obecnie, gdyż można było wtedy jeszcze kupić piece                

w czwartej klasie. Dodał, że skoro miała nastąpić wymiana pieca w tym budynku to jego 

zdaniem należało to zrobić wcześniej. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że wszystko okaże się po rozeznaniu 

cenowym. 

Radny Roman Pietrzykowski zapytał, na co przeznaczona jest zwiększona kwota 

kryjąca się pod pozycją "zakup materiałów"? 

Barbara Krzyżanowska Skarbnik Miasta odpowiedziała, że środki te przeznaczone              

są na zakup opału, paliwa oraz ewentualnego zakupu części zamiennych do pojazdów 

będących na wyposażeniu jednostki OSP Skórcz. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, iż rozumie, że są to już środki, które 

wystarczą do końca  roku? 

Barbara Krzyżanowska Skarbnik Miasta odpowiedziała, że tak są to środki, które 

powinny wystarczyć do końca roku. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że skoro jest już poruszany temat straży 

pożarnej, to chciałby poinformować, iż w chwili obecnej na zakup nowego wozu bojowego 

dla jednostki OSP Skórcz zebrana jest kwota ok. 620 tyś. złotych, gdzie na zakup pojazdu 

potrzebna jest kwota 780 tyś. złotych. Dodał, że wszystko jest na dobrej drodze, aby to 

zadanie zrealizować. 
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Radny Roman Pietrzykowski zapytał o to, kiedy ruszy całkowicie monitoring                    

w naszym mieście? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że trzeba poczekać na zakończenie 

przebudowy ul. Długiej i Świerkowej, gdzie również ma być monitoring i dopiero po tym 

można zacząć procedować w kwestii przetargowej. Dodał, że do monitoringu mają zostać 

dołożone dwie kamery na Osiedlu Leśnym oraz dwie kamery w mieście. 

Radna Barbara Graban powiedziała, że dobiegają końca prace polegające na budowie 

siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na Osiedlu Leśnym. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że to sie zgadza i w tej chwili 

wykonawca czeka już tylko na dostarczenie urządzeń oraz specjalnego podłoża do gry                         

w koszykówkę. Dodał, że w ramach tego samego zadania o urządzenie do street workout 

została również rozbudowana siłownia w parku, jak również zostały zamontowane urządzenia 

do ćwiczeń przy blokach. Następnie powiedział, że teraz czeka jeszcze na podłączenie prądu 

w oświetleniu ulicznym na Osiedlu Leśnym, na ul. Konwaliowej. 

Radny Adam Gawrzyał zapytał, czy do monitoringu można również wykorzystać 

kamerę przy ul. Starogardzkiej 1? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że ta kamera jest zepsuta, a w tej 

chwili jest ona już tak stara, że nie ma możliwości jej naprawienia ponieważ w tej chwili 

kamery są już o wiele nowocześniejsze od tamtej. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że nie można tak marnować publicznych 

pieniędzy? 

Radna Justyna Kreja powiedziała, że jeżeli coś się zużyło to nie jest to marnowanie 

pieniędzy tylko jest to zużycie sprzętu. 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że w tej chwili za te pieniądze można 

dostać więcej kamer, gdyż są one lepsze i tańsze. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XLII/220/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

została podjęta. 
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CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

radnemu Adamowi Gawrzyał, który zapytał Burmistrza Miasta o to, czy zaczęły się już jakieś 

procedury w sprawie służby zdrowia w naszym mieście? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że w przyszłym tygodniu pojedzie            

do NFZ, aby ustalić, co my jako gmina możemy ująć w przetargu. Dodał, że miasto                     

ma w swoim władaniu tylko budynek bez pracowników, pacjentów, czy też sprzętu, który 

może wydzierżawić na cele związane z działalnością medyczną. Kontynuując powiedział,                     

że podstawą przetargu będzie głównie wysokość czynszu. Powiedział również, że pojedzie  

do NFZ, aby dokładnie się dowiedzieć, czy w przetargu można ująć to, że na przykład miasto 

chciałoby, aby w przychodni byli specjaliści i czy to jest w ogóle realne w związku z różnymi 

ograniczeniami i limitami wprowadzanymi przez NFZ. Następnie powiedział, że w kwestii 

dzierżawy tego budynku Rada na pewno będzie musiała wyrazić zgodę na jego dzierżawę               

na okres dłuższy niż 3 lata. 

W tym momencie sesję Rady Miejskiej o godzinie 17.35. opuścili radny Stefan 

Wiśniewski, radny Stanisław Eggert oraz radna Justyna Kreja. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta kontynuując poinformował radnych                                  

o prawdopodobnym terminie kolejnej sesji Rady Miejskiej. Powiedział również,                      

że po niedawnych ulewnych deszczach w wyniku zalania części parku wynikła konieczność 

wymiany starych, niedrożnych rur w parku. Dodał również, że rozpoczęły się już prace           

na ul. Prusa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał kiedy jest ostateczny 

termin zakończenia przebudowy ul. Długiej i Świerkowej? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że razem z wykonawcą chciałby,               

aby prace tam prowadzone zakończyły się do końca sierpnia. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że jego zdaniem informacja o planowanym 

terminie zakończenia prac na Osiedlu Leśnym powinna zostać przekazana mieszkańcom 

remontowanych ulic. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że gdy była tam prowadzona 

przebudowa wodociągu pracownicy urzędu chodzili od domu do domu i rozdawali informacje 

kiedy nie będzie wody. Dodał, że również na ul. Prusa do mieszkańców tak samo została 

dostarczona informacja o terminie rozpoczęcia prac na tej ulicy. Następnie powiedział,            

że po przeprowadzonym przetargu została sprzedana działka na ul. Miłej. Kontynuując 

powiedział, że niestety nie udało się sprzedać kawalerki. Powiedział również, że ku końcowi 
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mają się sprawy związane z przejęciem działek po tartaku, jak i ewentualnego nabycia                 

od osoby prywatnej drogi, która przez teren byłego tartaku przebiega. Dodał, że z tego                  

co słyszał podobno tartak zakończył już prowadzenie działalności. 

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że jego zdaniem należałoby skosić trawę              

i wyczyścić teren rynku. Dodał, że do miesiąca lipca wszystko było ładnie ogarnięte i było 

czysto, natomiast w sierpniu wygląda to strasznie, tak jakbyśmy nie mieli ludzi do pracy                 

na zieleni. Kontynuują powiedział, że można by było też częściej używać zakupionej 

zamiatarki ulicznej, gdyż na niektórych ulicach leży sporo piachu. 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że w tej chwili na ZGM jest jeden 

pracownik i nawet sam kierownik ZGM jeździł zamiatarką, gdyż nie ma ludzi do pracy. 

Kontynuując powiedział, że osoby będące na pracach społecznie użytecznych pracują                    

w parku, a w tej chwili malowali poręcze i słupki przy szkole. 

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że jego zdaniem chwasty rosnące w kostce 

najprościej byłoby spryskać jakąś chemią żeby mieć na długo spokój. 

 Radna Barbara Graban zapytał do kogo należą schody przy parkingach obok kościoła? 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że teren jest parafii, natomiast miasto 

wydzierżawiło od parafii teren pod parkingi. Kontynuując powiedział, że bez chociażby 

częściowej naprawy muru przy kościele nie ma sensu wymiany tej kostki. 

Radny Henryk Czarnecki zapytał, czy firma budowlana, która prowadzi prace                

przy ul. Osiedlowej doprowadzi tą ulicę zniszczoną przez jeżdżący nią ciężki sprzęt do stanu,                

w którym była przed rozpoczęciem prowadzonej przez nich inwestycji. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że w dniu jutrzejszym ma spotkanie    

z kierownikiem tej budowy i temat stanu ul. Osiedlowej będzie przedmiotem tej rozmowy. 

Radna Barbara Bukowska zapytała kiedy będzie realizowana przebudowa                        

ul. Pomorskiej? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że wykonawcą tej przebudowy               

jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i nie pozostaje nic innego jak czekać aż to zrobią. Dodał,                      

że z tego co wie borykają się oni również z problemem dotyczącym braku wykonawców. 

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, 

który podziękował radnym pomagającym w organizacji zlotu motocyklowego, który odbył                 

się w Skórczu. 
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XLII                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.50. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 4 załączniki. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 27.08.2018 r.  


