
PROTOKÓŁ NR XLIV/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 20 WRZEŚNIA 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, WRZESIEŃ 2018 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00. otwarcia XLIV 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) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski autopoprawką wprowadził             

do porządku obrad dodatkowy punkt 10 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia w 

drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika 

wieczystego. 

Do porządku obrad radni nie wnieśli żadnych innych wniosków.  

Porządek obrad po dokonanej przez Przewodniczącego 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 11 i 12 września 2018 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań, co do 

powyższego sprawozdania.  

 

AD. 2 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W 

ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Powyższą informację  Radni otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag  ani zapytań, co do powyższej informacji.  

 

AD 3 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ ZA I PÓŁROCZE 2018 R. (załącznik nr 6 do protokołu) 

Powyższą informację Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 11 i 12 września 2018 r., w związku z czym 

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

do powyższej informacji. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do informacji z wykonania 

budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2018 r. przedstawił członek Komisji Marian 

Firyn. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do informacji z wykonania budżetu 

Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2018 r. przedstawił jej wiceprzewodniczący Andrzej 

Laskowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do informacji z wykonania budżetu 

Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2018 r. przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do powyższej informacji, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania 

był następujący: 

 - „za” przyjęciem informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz  

za I półrocze 2018 r. – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK.  

 (załącznik nr 7 do protokołu) 
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Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 11 i 12 września 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 członek Komisji Marian Firyn. 

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 – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLIV/222/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2018-2027. (załącznik nr 8 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 11 i 12 września 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 członek Komisji Marian Firyn. 

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 – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLIV/223/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA 

SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W 
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OŚRODKACH WSPARCIA UDZIELAJĄCYCH SCHRONIENIA OSOBOM TEGO 

POZBAWIONYM. (załącznik nr 9 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Skórcz, 

Marzena Ośko bardzo szczegółowo omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 11 i 12 

września 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 członek Komisji Marian Firyn. 

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 – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLIV/224/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 7  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR XXVII/140/2017 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU Z DNIA                        

27 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU MIEJSKIEGO 

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.  (załącznik nr 10 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy w Skórcz, 

Marzena Ośko bardzo szczegółowo omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 11 i 12 

września 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 członek Komisji Marian Firyn. 

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 – 11, 
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- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLIV/225/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 8  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA WYNAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZYCHODNI 

PRZY UL. GŁÓWNEJ 28 NA OKRES 5 LAT W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG 

MEDYCZNYCH. (załącznik nr 11 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pan Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Marcin 

Hałas razem z Burmistrzem bardzo szczegółowo omówili na posiedzeniach komisji w dniach 

11 i 12 września 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 członek Komisji Marian Firyn. 

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 – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLIV/226/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH DO ZAŁATWIENIA 

INDYWIDUALNYCH SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. 

(załącznik nr 12 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Burmistrz Miasta Janusz Kosecki bardzo szczegółowo 

omówił na posiedzeniach komisji w dniach 11 i 12 września 2018 r., w związku z czym radni 
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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 członek Komisji Marian Firyn. 

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 – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLIV/227/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 10  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZBYCIA W 

DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ 

DOTYCHCZASOWEGO UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO.  

(załącznik nr 13 do protokołu) 

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

Urzędu miejskiego wpłynęło pismo od prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

z prośbą o umożliwienie wykupu prawa użytkowania wieczystego dla działek położonych 

wzdłuż ul. Osiedlowej, gdyż znalazł się potencjalny kupiec, który chce od Gminnej 

Spółdzielni kupić tą działkę, jednakże warunkując ten zakup wcześniejszym wykupem 

użytkowania wieczystego, które może być sprzedane wyłącznie użytkowy wieczystemu. 

Kontynuując powiedział, że w związku z tym Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 

jako użytkownik wieczysty tego terenu wystąpiła z wnioskiem o umożliwienie jego wykupu. 

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 – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLIV/228/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 20 września 2018 r. 

została podjęta. 
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AD. 11  SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W 

SKÓRCZU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU. (załącznik nr 14 do protokołu) 

Sprawozdanie powyższe przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna 

Kreja. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego sprawozdania. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem sprawozdania – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Burmistrzowi Miasta Januszowi Koseckiemu, który poinformował o uroczystym otwarciu 

siłowni zewnętrznych w naszym mieście, które odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 

14.30., na które serdecznie wszystkich zaprasza. Dodał również, że złożony został wniosek              

na  dofinansowanie budowy ul. Piaskowej. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Wiceprzewodniczącemu Marianowi Firyn, który zapytał, czy po dokonanej wymianie kabli, 

które odbywało się w ciągu chodników na ul. Głównej chodniki zostaną wyrównane, gdyż w 

tej chwili są tam jeszcze spore nierówności? 

Marcin Hałas Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej odpowiedział, iż prace nie 

są jeszcze zakończone odbiorem i do tego czasu na pewno wszystkie niedogodności zostaną 

naprawione. 

Wiceprzewodniczący Marian Firyn zwrócił również uwagę na dziurę, która znajduje 

się na ul. Głównej i zapytał , czy zostanie ona w najbliższym czasie naprawiona. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, ze w tej kwestii rozmawiał już                   

z kierownikiem Zakładu gospodarki Komunalnej w Skórczu, gdyż ta dziura powstała                       

w miejscu, w którym ostatnio było wykonywane przyłącze wodociągowe. 
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XLIV                         

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

maszynopisu i 14 załączników. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 21.09.2018 r.  


