
PROTOKÓŁ NR VIII/2019 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 04 CZERWCA 2019 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 14. 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 VIII 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. 

 Przed przystąpieniem do głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji, 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski odczytał podziękowania, które wspólnie z 

Burmistrzem skierował do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pomoc 

podczas akcji ratowniczej związanej z pożarem Iglotexu (załącznik nr 2 do protokołu). Po 

odczytaniu podziękowania, Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że w mediach, 

w internecie, były różne komentarze i dlatego chciałby ze swojej strony podziękować panu 

Burmistrzowi za to, że był tam na miejscu. Nie ukrywam, ja już to mówiłem w różnych 

miejscach, bo miałem taką możliwość być na Forum Przewodniczących Województwa 

Pomorskiego, w Starostwie Powiatowym, że też chciałem wyjechać z miasta, bo nie bardzo 

wiedziałem co się dzieje i co nas czeka, ale jak pan Burmistrz zadzwonił i powiedział – 

Krzysztof przyjeżdżaj, to tak nie bardzo by było, że Burmistrz na miejscu, a Przewodniczący 

dał dyla. Aczkolwiek do chwili, kiedy przyjechał taki autobus sztabowy zarządzania 

kryzysowego, to dopiero wtedy uspokoiłem się, że na miejscu są już specjaliści, a staliśmy z 

panem Burmistrzem około 30-40 metrów od bezpośredniego zagrożenia i pożaru. Panu 

Wojtkowi wielki szacunek i uznanie. Pan Wojtek cały czas tam był. Parę godzin na dobę spał. 

Tam oczywiście więcej osób było, ale wielkie uznanie i podziękowanie kieruję panu 

Łukaszowi Łęczyńskiemu, który nawet spał tam w samochodzie. Pani dyrektor szkoły, pani 

Ani, serdeczne podziękowania za przygotowanie posiłków. Ona też tam w tym dymie z nami 

była. I proszę Państwa. Żeby od razu uciąć jakieś zarzuty, jakieś podejrzenia, że samorząd, że 

Burmistrz nie stanął na wysokości zadania. Proszę Państwa, to był jeden z największych 

pożarów w Polsce od wielu lat. W tak trudnej sytuacji, w tak wysokim zagrożeniu, żaden 

samorząd nie był. Koordynowaliśmy to, ja jeździłem ogłaszałem, każdy wkładał w to, ile 

mógł i ja bym chciał, myślę, że wyrażę również Państwa zdanie, chciałbym serdecznie 

podziękować panu Burmistrzowi i uścisnąć mu dłoń. 
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Burmistrz powiedział, że to był naprawdę ciężki czas dla nas wszystkich. Kwestia 

decyzyjności. Co zrobić? Czego nie zrobić. Tak, aby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo 

mieszkańców naszego miasta. Wszystkie zagadnienia, o których mówił pan Przewodniczący, 

to prawda. Byliśmy tam wszyscy. Również moje ukłony kieruję w stronę pana 

Przewodniczącego za jego wsparcie, za to, że był z nami, również do wszystkich 

kierowników jednostek, do pracowników, którzy tam byli, bo stanęliśmy na wysokości 

zadania. My, taka mała społeczność, daliśmy z siebie wszystko. Nasi mieszkańcy, nasi 

przedsiębiorcy, ale również ludzie z zewnątrz. Będziemy do nich wszystkich wysyłali 

podziękowania. Przede wszystkim do strażaków, bo była tam masa druhów z ochotniczej 

straży pożarnej, z państwowej straży pożarnej. Rewelacyjnie nam się współpracowało. Ciężko 

o tym wszystkim mówić, bo to jeszcze tkwi w pamięci. Nawet po kilku dniach, kiedy syrena 

w nocy zawyła, zerwałem się i pojechałem do straży sprawdzić, czy aby nie znowu coś w tym 

samym miejscu. W każdym bądź razie, słowa Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej na Powiatowym Dniu Strażaka w Starogardzie Gd. upewniły mnie w tym, że 

zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić i zrobiliśmy to na wysokim poziomie. Bardzo 

serdecznie dziękował samorządom, a w szczególności samorządowi Miasta Skórcza za tak 

przeprowadzoną akcję, za takie wsparcie logistyczne, za to wyżywienie i za wszelkie dobro, 

jakiego strażacy doświadczyli z naszej strony. Ja się też do tego przyłączam, do tych 

wszystkich podziękowań. Z serca Wam wszystkim dziękuję za jakiekolwiek wsparcie, bo 

razem się sprawdziliśmy. Dziękuję bardzo.  

 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. 

Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się 18 maja 

2019 roku został przyjęty bez uwag 

Po głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, na salę obrad przybył 

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki i od tej pory na sali obrad obecnych było 

14. radnych.  

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu) 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do porządku obrad.  
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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 i Burmistrz omówił je na 

wspólnym posiedzeniu komisji 28 czerwca 2019 r., więc odstąpiono od jego odczytania. 

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

 

AD. 2 ANALIZA PRZYGOTOWANIA LETNIEGO WYPOCZYNKU  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Informację o stanie przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

przygotowaną przez Panią Iwonę Kleina dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu 

radni również otrzymali na piśmie, więc odstąpiono od jej odczytania.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do otrzymanej informacji. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WOTUM 

ZAUFANIA DLA BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ (załącznik nr 6 do protokołu) 

Raport o stanie Gminy Miejskiej Skórcz za 2018 rok (załącznik nr 7 do protokołu) 

radni otrzymali na piśmie, był zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Miejskiej Skórcz, a także Burmistrz Miasta Janusz Kosecki omówił go szczegółowo na 

wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 28 czerwca 2019 roku. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały w 

sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Skórcz przedstawiła jej przewodnicząca 

Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały w sprawie 

wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Skórcz przedstawił jej wiceprzewodniczący Henryk 

Czarnecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały w sprawie wotum 

zaufania dla Burmistrza Miasta Skórcz przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do Raportu o stanie Gminy Miejskiej 

Skórcz za 2018 rok, ani do projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 

Miasta Skórcz. 
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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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/38/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA BURMISTRZA 

MIASTA SKÓRCZ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018.  

(załącznik nr 8 do protokołu) 

 Sprawozdanie finansowe (załącznik nr 9 do protokołu) i sprawozdanie roczne z 

wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za 2018 rok (załącznik nr 10 do protokołu) radni 

otrzymali na piśmie i zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią 

Skarbnik Barbarę Krzyżanowską. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do 

powyższych sprawozdań.  

 Uchwałę Nr 091/g126/R/I/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Miasta Skórcz za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 

odczytała zebranym Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska (opinia RIO stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu). 

 W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który w skrócie 

przedstawił radnym najważniejsze zagadnienia związane z wykonaniem budżetu w roku 2018 

(wystąpienie Burmistrza stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Henryk Czarnecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skórczu o wykonaniu budżetu Gminy 

Miejskiej Skórcz w 2018 roku odczytała zebranym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Justyna Kreja (załącznik nr 13 do protokołu). 
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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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM 

DLA BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY ZA ROK 2018. (załącznik nr 14 do protokołu) 

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie absolutorium 

(załącznik nr 15 do protokołu) przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Justyna Kreja. 

Uchwałę Nr 111/g126/A/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Skórczu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Skórcz z tytułu 

wykonania budżetu za 2018 rok (załącznik nr 16 do protokołu) odczytała zebranym 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Kreja. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Henryk Czarnecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 



 7 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski pogratulował panu Burmistrzowi i pani 

Skarbnik.  

W tym miejscu Burmistrz Miasta Janusz Kosecki podziękował Radzie za wotum 

zaufania, które na tej sesji było po raz pierwszy głosowane, za przyjęcie sprawozdania 

finansowego i oczywiście za absolutorium. Ten dzień to też taka wyjątkowa, historyczna 

chwila, kiedy chciałem podziękować pani Skarbnik, która już się zdeklarowała, że za kilka 

miesięcy będzie przechodzić na emeryturę, więc to już nasze ostatnie współdziałanie jeżeli 

chodzi o wykonanie budżetu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że będzie jeszcze ku 

temu okazja na którejś z sesji, by pani Basi podziękować za tyle lat pracy w samorządzie, ale 

póki co, chciałbym serdecznie podziękować za to wykonanie. W tym miejscu radni nagrodzili 

panią Skarbnik gorącymi oklaskami, a Burmistrz wręczył bukiet kwiatów.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skórczu Krzysztof Czapiewski zarządził 10 minut 

przerwy w obradach.  

Po dziesięciominutowej przerwie, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski wznowił obrady, które prowadził dalej zgodnie z porządkiem obrad.  

 

AD. 6. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2019 ROK  

(załącznik nr 17 do protokołu) 

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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2019 – 2028 (załącznik nr 18 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 
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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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA 

POŻYCZKI Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU  (załącznik nr 19 do protokołu) 

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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY UCHWAŁY NR XLIII/221/2018 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU  

Z DNIA 30 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA LOKALNEGO 

PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA SKÓRCZ NA LATA 2018 - 2023 

 (załącznik nr 20 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Henryk Czarnecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 
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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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

ZASAD UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU 

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH  

Z TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIEM WYROBÓW 

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

(załącznik nr 21 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Henryk Czarnecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA 

PLANU SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH 

PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ SKÓRCZ ORAZ OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW 

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWOWYCH   

OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU (załącznik nr 22 do protokołu) 
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Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 12 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

OKREŚLENIA KRYTERIÓW WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH 

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNCYM DO KLAS PIERWSZYCH 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKÓRCZU, DLA KANDYDATÓW 

ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY (załącznik nr 23 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/47/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 13 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

OKREŚLENIA KRYTERIÓW WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH 

W DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNEGO 

PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE 

PODSTAWOWEJ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA 

MIEJSKA SKÓRCZ  (załącznik nr 24 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 
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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 – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 4 czerwca 2019 r. została 

podjęta. 

Pisemne stanowiska Komisji Budżetu i Finansów co do uchwał podejmowanych  

na VIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 25 do protokołu.  

Pisemne stanowiska Komisji Gospodarczej co do uchwał podejmowanych  

na VIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 26 do protokołu.  

Pisemne stanowiska Komisji Społecznej co do uchwał podejmowanych  

na VIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 27 do protokołu.  

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

W tej części obrad Przewodniczący Krzysztof Czapiewski odczytał pismo, które 

wpłynęło do Rady Miejskiej w Skórczu od Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w 

Skórczu (załącznik nr 28 do protokołu).  

Przewodniczący poinformował zebranych, że w związku z otrzymanym pismem, 

wystąpił do pani Adwokat Anny Izgarszew z wnioskiem o opinię prawną (opinia stanowi 

załącznik nr 29 do protokołu) w kwestiach określonych w piśmie ZNP.  

Zarówno pismo ZNP, jak i opinię prawną, radni otrzymali na piśmie.  

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że aby odpowiedzieć na 

otrzymane pismo, Rada Miejska w Skórczu powinna wypracować: 

1. Stanowisko Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie możliwości zrekompensowania 

nauczycielom Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu strajkującym w dniach  

8-26 kwietnia 2019 r. kwot potrąconych z wynagrodzenia za czas strajku. 

2. Stanowisko Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie wcześniejszego wprowadzenia 

podwyżek płac dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.  

Przewodniczący przytoczył zapisy opinii prawnej mówiące, że ustawa jednoznacznie 

wskazuje, iż pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia jeśli bierze udział w strajku.  

Odnośnie drugiego stanowiska, Przewodniczący wypowiedział swoje zdanie, że w tym 

momencie mamy budżet bardzo okrojony. Do wszystkich inwestycji, jakie są prowadzone, 
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raczej trzeba zwiększać dofinansowanie, a zmniejszy nam się wpływ z podatku od 

przedsiębiorstwa, które właśnie teraz miało problem z tym pożarem i w związku z tym, jako 

radny uważa, że nie będziemy w stanie zrealizować oczekiwania, które ZNP do nas 

skierowało.  

 Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska powiedziała, że budżet na rok bieżący, na 2019 

rok został uchwalony w grudniu w tamtym roku i jest realizowany. Mamy początek czerwca i 

chciałabym tu zauważyć i powiedzieć, że Zespół Szkół Publicznych składa co miesiąc 

sprawozdanie z wykonania dochodów i z wykonania wydatków. Analizując sprawozdania z 

wykonania wydatków widać, że w poszczególnych paragrafach, tam gdzie są wynagrodzenia 

osobowe, tam gdzie są pochodne od wynagrodzeń, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, 

składki na fundusz pracy, tam są w pełnej wysokości zaangażowane te środki, do wysokości 

planu. My mamy plan wydatków w pełnej szczegółowości i widać, analizując sprawozdanie 

Zespołu Szkół Publicznych, że tam jest do wysokości planu, więc nie ma możliwości, żeby 

cokolwiek zmienić, ponieważ taka jest sytuacja. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest 

taka, że to zdarzenie, które miało miejsce, a więc pożar firmy Iglotex, spowoduje pewne 

zmiany w naszych przychodach. Plan, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości 

zadeklarowany i przyjęty do naszego budżetu wynosi na ten rok 582 088 zł. Do końca maja 

wpłynął podatek, a do końca roku pozostała kwota 339 605 zł. My nie wiemy jak będzie 

wyglądał wymiar tego podatku do końca roku, ponieważ nie otrzymaliśmy jeszcze korekty 

deklaracji na podatek od nieruchomości i trudno nam powiedzieć, ale wiemy, że pożar strawił 

cały zakład, więc na pewno nie będzie wpływu do budżetu. To jest również taki argument, że 

nie możemy sobie pozwolić, bo dzisiaj nie wiemy, jak będą wyglądały nasze dochody. 

Zadania inwestycyjne, które są zapisane w budżecie, nie mówię już o wydatkach bieżących, o 

płacach, o utrzymaniu naszych jednostek budżetowych, ale jeżeli chodzi o inwestycje, to 

wiadomo, że jest przebudowa ul Piaskowej i mimo tego, że jest dotacja z budżetu państwa, to 

musimy z naszych środków dołożyć 800 tys. zł. Umowa z wykonawcą i z inspektorem 

nadzoru jest podpisana. Czeka nas sporządzenie i przeprowadzenie drugiego przetargu, jeżeli 

chodzi o remont i modernizację oczyszczalni ścieków. Te zmiany, które zostały wprowadzone 

dzisiaj na sesji, podzieliły to zadanie na dwa etapy. Na realizację w tym roku i na realizację w 

roku 2020. Też nie wiemy, jak to się będzie kształtowało finansowo, bo będziemy drugi raz 

ogłaszać przetarg na to zadanie. Także, w sumie, sytuacja jest taka, że na tą chwilę, mogę ze 

swej strony powiedzieć, również w imieniu pana Burmistrza, że nie stać nas na podwyższenie 

płac, jeżeli chodzi o nauczycieli. Jest taki budżet, jaki jest. My go realizujemy, wykonujemy, 

ale jak się będą kształtowały dochody, które są zaplanowane, tego też nie wiemy, ale wiemy 
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na pewno, że będzie mniejszy wpływ do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

prawnych.  

 Radna Barbara Graban powiedziała, że jeżeli chodzi o tą drugą część, dotyczącą 

podwyżek, to w tym wypadku, nie stać nas na to, ale szkoła chyba ma swój budżet, jeżeli 

chodzi o część pierwszą, zaplanowany na cały rok. Także na to zrekompensowanie 

nauczycielom, to chyba w ramach ich budżetu. 

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że zapytanie wpłynęło do Rady 

Miejskiej, więc to Rada musi się do tego ustosunkować. Rada musi przyjąć stanowisko, żeby 

można było odpowiedzieć na pismo.  

 Radna Barbara Graban powiedziała, że szkoła ma swój budżet na cały rok 

zaplanowany.  

 Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska powiedziała, że plan finansowy Zespołu Szkół 

Publicznych na dzisiaj wynosi 5 501 717 zł, subwencja w części oświatowej, która wpłynie 

do budżetu w tym roku wynosi 3 832 927 zł. Z tego wynika, że dopłata do tego działu oświata 

i wychowanie, również do działu edukacyjna opieka wychowawcza, tam, gdzie jest świetlica 

szkolna w tej chwili wynosi 2 289 603 zł. Tyle dokładamy do tego, co otrzymamy w ramach 

subwencji.  

  Dyrektor ZSP Anna Bielińska powiedziała, że również miała spotkanie z 

przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i po rozmowie z panią radcą prawnym, 

powiedziałam, że jako dyrektor, nie ma możliwości wypłacenia wynagrodzenia za czas 

strajku. 

 Radny Henryk Czarnecki pytał jaka kwota nie została wypłacona za czas strajku? I 

gdzie te pieniądze trafiły? Rozumiem, że one są zaoszczędzone jak gdyby w budżecie miasta? 

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że to jest budżet szkoły, na co 

radny Czarnecki stwierdził, że te pieniądze tam gdzieś zostały, wiszą gdzieś. 

 Dyrektor ZSP Anna Bielińska odpowiedziała, że na paragrafie wynagrodzenia.  

 Radny Henryk Czarnecki pytał, czy w formie jakieś premii to wypłacić, na co dyrektor 

ZSP Anna Bielińska powiedziała, że nauczyciele nie mają premii.  

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że będziemy ich motywować do 

strajku, jak będziemy za strajk premie płacić.  

 Radny Czarnecki mówił, że nauczycielom obcięto pensje, a te pieniądze były tam już 

dla nich zakontraktowane i gdzieś tam są.  

 Dyrektor ZSP Anna Bielińska powiedziała, że u nauczycieli nie obowiązuje coś 

takiego jak premia dla nauczyciela.  
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 Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki powiedział, że myśli, że pani Basi i panu 

Henrykowi chodzi o to, żeby może w formie dodatku motywacyjnego, tak jak inne samorządy 

w Polsce zrobiły.  

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski stwierdził, że to już jest poza Radą, a on 

chciałby, żeby nie skupiać się na innych rozwiązaniach, tylko na stanowisku Rady. 

 W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Skórczu, Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad stanowiskiem Rady Miejskiej w 

Skórczu w sprawie możliwości zrekompensowania nauczycielom Zespołu Szkół Publicznych 

w Skórczu strajkującym w dniach 8-26 kwietnia 2019 r. kwot potrąconych z wynagrodzenia 

za czas strajku. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” zrekompensowaniem potrąconych z wynagrodzenia kwot za czas strajku – 3,  

- „przeciw” – 10,  

- „wstrzymujący się” – 1.  

Rada Miejska w Skórczu negatywnie zaopiniowała możliwość zrekompensowania 

nauczycielom Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu strajkującym w dniach 8-26 kwietnia 

2019 r. kwot potrąconych z wynagrodzenia za czas strajku.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Skórczu, Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad stanowiskiem Rady Miejskiej w 

Skórczu w sprawie wcześniejszego wprowadzenia podwyżek płac dla nauczycieli Zespołu 

Szkół Publicznych w Skórczu. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” wcześniejszym wprowadzeniem podwyżek płac dla nauczycieli – 2,  

- „przeciw” – 10,  

- „wstrzymujących się” – 2.  

Rada Miejska w Skórczu negatywnie zaopiniowała możliwość wcześniejszego 

wprowadzenia podwyżek płac dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu.  

 

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań, które odbyły się podczas VIII sesji 

Rady Miejskiej w dniu 4 czerwca 2019 r. stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poinformował zebranych, że w 

związku ze zmianą przepisów, przekazał radnym artykuł z Kuriera Prawnego dotyczący 

interpelacji i zapytań radnych w nowym stanie prawnym (załącznik nr 31 do protokołu). 

Jednocześnie poinformował, że przygotowane druki do ich składania (załącznik nr 32 do 

protokołu) dostępne są w Biurze Rady Miejskiej.  
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył VIII sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 18.40. Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 32 załączniki. 

  

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 05.06.2019 r.  


