
PROTOKÓŁ NR II/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 04 GRUDNIA 2018 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 15. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia II 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 15. 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 – 15. radnych, 

- „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 3 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie działania 

komisji stałych Rady Miejskiej w Skórczu. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji po zgłoszonej 

autopoprawce. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 15. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Porządek obrad po dokonanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej autopoprawce 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA 

KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU ORAZ WYBORU 

PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI. 

(załącznik nr 4 do protokołu)  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił o zgłaszanie 

kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszona została radna Justyna 

Kreja, która wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.  

W związku z brakiem dalszych kandydatur, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 

Budżetu i Finansów. Zgłoszona została radna Barbara Graban, która wyraziła zgodę             

na kandydowanie na przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.               

W związku z brakiem dalszych kandydatur, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 

Gospodarczej. Zgłoszony został radny Roman Pietrzykowski, który wyrazili zgodę                       

na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Gospodarczej.  

W związku z brakiem dalszych kandydatur, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 

Społecznej. Zgłoszony został radny Stanisław Eggert, który wyraził zgodę na kandydowanie 

na przewodniczącego Komisji Społecznej.  

W związku z brakiem dalszych kandydatur, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. Zgłoszony został radny Adam Gawrzyał, który wyrazili zgodę             

na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady 

Miejskiej w Skórczu oraz wyboru przewodniczących komisji. 

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że jego zdaniem w odczytanym projekcie 

uchwały powinno być stwierdzenie „kandydaci na przewodniczących”, gdyż projekt              

nie został jeszcze przegłosowany, a uchwała nie została jeszcze podjęta. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski odpowiedział, że odczytany 

został przed chwilą projekt uchwały, który po przyjęciu właśnie taką będzie miał treść. 

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że jego zdaniem właściwe byłoby gdyby 

każda komisja była głosowana indywidualnie. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski odpowiedział, że projekt 

uchwały jest przygotowany w taki sposób, że wybierani będą wszyscy kandydaci, którzy 

wyrazili zgodę i za chwilę okaże się jaki będzie wynik głosowania. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14,  

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 1. 

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 04 grudnia 2018 r. została 

podjęta.  

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA 

SKŁADÓW OSOBOWYCH KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU.   

(załącznik nr 5 do protokołu)  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił radnych, by zgłaszali 

swój akces do pracy w poszczególnych komisjach Rady Miejskiej w Skórczu, i tak: 

- do pracy w Komisji Rewizyjnej zgłosili się następujący radni: 

* Barbara Graban, 

* Stanisław Eggert, 

* Barbara Bukowska, 

* Krystyna Bednarska. 

- do pracy w Komisji Budżetu i Finansów zgłosili się następujący radni: 

* Roman Pietrzykowski, 

* Henryk Czarnecki, 

* Adam Gawrzyał,  

* Rafał Kosecki, 

* Marian Firyn, 

* Piotr Frost. 

- do pracy w Komisji Gospodarczej zgłosili się następujący radni: 

* Adam Gawrzyał, 

* Henryk Czarnecki, 

* Marek Landowski, 

* Stanisław Eggert,  

* Stefan Wiśniewski, 
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* Rafał Kosecki. 

- do pracy w Komisji Społecznej zgłosili się następujący radni: 

* Barbara Bukowska, 

* Piotr Frost,  

* Marek Landowski, 

* Stefan Wiśniewski, 

* Bernadeta Rynkowska, 

* Krystyna Bednarska. 

- do pracy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłosili się następujący radni: 

* Barbara Graban, 

* Stefan Wiśniewski, 

* Bernadeta Rynkowska, 

* Roman Pietrzykowski. 

 Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych 

komisji stałych Rady Miejskiej w Skórczu, a Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 15,  

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 04 grudnia 2018 r. została 

podjęta.  

 W tym momencie o godz. 17:18 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski zarządził pięciominutową przerwę w obradach. 

   

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEDMIOTU 

DZIAŁANIA KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU. 

(załącznik nr 6 do protokołu)  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski wznowił obrady o 17:25, 

informując radnych, że w tytule wprowadzonej autopoprawką uchwały zostanie 

wprowadzona miała zmiana i zamiast „Uchwała w sprawie działania komisji stałych Rady 

Miejskiej w Skórczu” będzie „Uchwała w sprawie przedmiotu działania komisji stałych Rady 

Miejskiej w Skórczu”. Dodał, że zmiana dotyczy również w paragrafu pierwszego, który 

będzie miał następujące brzmienie: „Ustala się, że do przedmiotu działania poszczególnych 

komisji stałych rady należą sprawy z zakresu”. Następnie powiedział, że te zmiany słowne 

zostały wprowadzone na prośbę pani mecenas i odczytał projekt uchwały po zmianach. 
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Radna Barbara Graban zapytała dlaczego projekt tej uchwały nie określa przedmiotu 

działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że zakres działania Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, jak i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa ustawa, w związku                

z czym nie ma tytułu aby uszczegóławiać to tak jak działania komisji wymienionych              

w projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 15,  

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 04 grudnia 2018 r. została 

podjęta.  

 

AD. 4 INFORMACJA BURMISTRZA O STANIE BUDŻETU I MIENIA 

KOMUNALNEJGO. (załącznik nr 7 do protokołu) 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odczytał powyższą informację. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag, ani zastrzeżeń co do przedstawionej informacji.  

 

Raport zbiorczy z przebiegu głosowań, które odbyły się podczas II sesji Rady 

Miejskiej w dniu 04 grudnia 2018 r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Marian Firyn Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapytał o aktualną sytuację 

dotyczącą przychodni? 

            Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że na ogłoszony przetarg złożona 

została tylko jedna oferta oraz terminowo wpłynęło jedno wadium. Dodał, że w piątek 

spotkała się powołana na potrzeby przetargu komisja, która dokonała otwarcia oferty oraz 

stwierdziła, że oferta spełnia wszystkie ogłoszone w przetargu wymagania. Kontynuując 

powiedział, że stawka za czynsz dzierżawny będzie troszkę niższa niż było to w latach 

poprzednich, a lekarze przedstawieni w ofercie spełniają jak najbardziej nasze wymagania. 

Następnie powiedział, że jutro odbędzie się spotkanie z prezesem zarządu tej przychodni,               

na którym będzie podejmowany temat kolejnych czynności związanych z przejęciem 

przychodni od podmiotu, który obecnie świadczy u nas usługi medyczne. 
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 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu 

radnemu Adamowi Gawrzyał, który poprosił o jak najszybsze zwołanie sesji dotyczącej 

smogu w naszym mieście i wypracowaniu sposobu na ograniczenie emisji spalin domowych 

w naszym mieście. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że rozumie, iż ten 

temat jest skierowany do niego. Następnie zapytał Janusza Koseckiego Burmistrza Miasta             

o to, co oznacza stwierdzenie, że podmiot, który złożył ofertę w przetargu na dzierżawę 

budynku w celu świadczenia usług medycznych spełnia nasze oczekiwania? 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że podmiot, który wygrał przetarg 

przewiduje świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach 8:00-18:00, z wizytami 

domowymi w godzinach od 14:00-16:00. Dodał, że w ofercie wskazani zostali również 

lekarze, którzy są lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej ale dodatkowo mają jeszcze 

specjalizacje i w ramach tej podstawowej opieki zdrowotnej będą mogli lepiej diagnozować 

pacjentów. Dodał, że podczas jutrzejszego spotkania z prezesem przychodni pozna na pewno 

więcej szczegółów na ten temat.  Kontynuując powiedział, że w planie jest postawienie              

w naszej przychodni urządzeń diagnozujących w postaci rentgena i innych elementów. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał jak nazywa się 

podmiot, który wygrał przetarg? 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że Pelplińskie Centrum Zdrowia i są 

to lekarze, którzy w tej chwili świadczą usługi na rzecz SPZOZ Przychodnia Lekarska               

w Starogardzie Gdańskim i prowadzą również własną działalność w Pelplinie. Dodał,                   

że praktycznie mieszkańcy naszego miasta jeżeli wyrażą zgodę i podpiszą deklaracje będą 

obsługiwani przez tych samych lekarzy, którzy świadczyli usługi do tej pory, plus osoby, 

które są dodatkowo wskazane w ofercie. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał, czy każdy 

mieszkaniec, który dotychczas leczył się w naszej przychodni musi podpisać nową 

deklarację? 

 Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak każdy mieszkaniec będzie 

musiał złożyć nową deklarację dotyczącą wyboru lekarza i nowego podmiotu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że jego zdaniem 

taką informację należy rozpowszechnić wśród mieszkańców. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że również ten temat będzie podjęty 

na jutrzejszym spotkaniu z prezesem tej jednostki. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że jego zdaniem należałoby również 

spróbować poprawić bezpieczeństwo kierujących pojazdami jadących ul. 3-go Maja                         
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i w kierunku ronda i w kierunku odwrotnym. Dodał, że lustro, które znajduje się na 

skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Główną w porze nocnej i porannej jest zamglone i nie spełnia 

swojego zadania. Dodał, że należałoby kupić i zamontować w tym miejscu lustro z grzałką, 

tak aby zawsze była w nim dobra widoczność. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta odpowiedział, że zawnioskuje w tej sprawie                 

do Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdyż to skrzyżowanie jest w ich kompetencji i to oni 

powinni zająć się tym tematem. Następnie poinformował radnych, że jest już ostateczna lista 

rankingowa jeżeli chodzi o dofinansowanie na drogi gminne i nasze miasto jest na pierwszym 

miejscu jeżeli chodzi o przebudowę ul. Piaskowej z sumą punktów 36,50 i dofinansowaniem 

w wysokości 765.354 zł, co stanowi 50% dofinansowania wartości inwestycji. 

 Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział,                     

że w związku z dzisiejszymi problemami, zapewnia radnych, że jeżeli pojawią się uchwały 

tak technicznie nieprzygotowanie i niedoprecyzowane nie będzie ich wprowadzał                       

do porządku obrad, gdyż wprowadza to tylko zamieszanie. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył II sesję Rady 

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

i 8 załączników. 

        

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

                Krzysztof Czapiewski 

 

 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 07.12.2018 r.  


