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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia X Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki, który powitał wszystkich przybyłych na 

obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki 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.  

 W związku z brakiem uwag co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się 09 lipca 2019 

roku został przyjęty bez uwag 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do porządku obrad.  

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ  

O RELIZACJI 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 i Burmistrz omówił je na 

wspólnym posiedzeniu komisji 20 sierpni 2019 r., więc odstąpiono od jego odczytania.  

Radny Adam Gawrzyał pytał o punkt 33 sprawozdania Burmistrza.  

Burmistrz Janusz Kosecki wyjaśnił, że na mocy tego porozumienia pan Sekretarz, w 

związku z tym, że ukończył odpowiednie studia podyplomowe, będzie wspierał mieszkańców 
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Gminy Miejskiej Skórcz we wnioskach składanych do Funduszu w ramach realizacji 

programu Czyste Powietrze.  

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

 

AD. 2. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH  

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU  

W ROKU SZKOLNYM 2018 – 2019. (załącznik nr 4 do protokołu) 

W związku z tym, iż radni powyższą informację otrzymali na piśmie, odstąpiono od 

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

 

AD. 3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ ZA I PÓŁROCZE 2019 R. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższej informacji 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższej informacji przedstawił 

jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższej informacji przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Skórcz za I półrocze 2019 roku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki 

zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem informacji – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2019 ROK. 

(załącznik nr 6 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

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

Uchwała Nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2019 – 2028. (załącznik nr 7  do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do powyższego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/58/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR IX/56/2019 Z DNIA 9 LIPCA 2019 R. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA 

KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

DO PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PRZYZNANIA 

ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. 

  (załącznik nr 8 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 
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Uchwała Nr X/59/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA SKÓRCZ  

REJON ULIC OGRODOWEJ I ZIELONEJ. 

 (załącznik nr 9 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/60/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIASTA SKÓRCZ (DLA FRAGMENTU 

MIASTA SKÓRCZA ZAWARTEGO POMIĘDZY ULICAMI HALLERA,  

27 STYCZNIA, NORWIDA I WSCHODNIĄ GRANICĄ  

ADMINISTRACYJNĄ MIASTA). (załącznik nr 10 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 
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W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

USTALENIA REGULAMINU GŁOSOWANIA W WYBORACH ŁAWNIKÓW 

DO SĄDÓW POWSZECHNYCH.  (załącznik nr 11 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

ODWOŁANIA SKARBNIKA MIASTA SKÓRCZ. (załącznik nr 12 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 
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 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

W tym miejscu Burmistrz Miasta Janusz Kosecki podziękował Pani Skarbnik za wiele 

lat wzorowej pracy na rzecz lokalnej społeczności wręczając ustępującej pani Skarbnik wraz z 

Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Koseckim bukiet kwiatów.  

Pani Barbara Krzyżanowska ze wzruszeniem w głosie podziękowała za współpracę 

Burmistrzowi Miasta, Zastępcy Burmistrza oraz radnym, wszystkim pracownikom i 

kierownikom jednostek organizacyjnych i życzyła wszystkim samych sukcesów.  

Radni nagrodzili p. Barbarę Krzyżanowską gromkimi brawami, a przybyli na sesję 

Rady Miejskiej pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych 

wręczyli jej kwiaty.  

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

POWOŁANIA SKARBNIKA MIASTA SKÓRCZ.  (załącznik nr 13 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 sierpnia 2019 r. została 

podjęta. 

Radni nagrodzili brawami nowo wybraną panią Skarbnik Krystynę Bogulską, a 

Burmistrz wręczył jej kwiaty. Pani Krystyna Bogulska podziękowała za okazane jej zaufanie i 

wyraziła nadzieję, że sprosta powierzonym jej zadaniom, a swoją pracą i zaangażowaniem 
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udowodni, że radni dokonali właściwego wyboru. Podziękowała również Burmistrzowi 

Januszowi Koseckiemu za nominację i pani Barbarze Krzyżanowskiej za przekazaną wiedzę i 

cenne wskazówki.  

 

AD. 12 PRZEDSTAWIENIE PLANÓW PRACY KOMISJI  

NA DRUGIE PÓŁROCZE 2019 ROKU. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półrocze 2019 roku przedstawiła jej 

przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 14 do protokołu). 

 Plan pracy Komisji Gospodarczej na II półrocze 2019 roku przedstawił jej 

przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 15 do protokołu). 

 Plan pracy Komisji Społecznej na II półrocze 2019 roku przestawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert (załącznik nr 16 do protokołu). 

 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku przedstawiła jej 

przewodnicząca Justyna Kreja (załącznik nr 17 do protokołu).  

 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2019 roku przedstawił 

jej przewodniczący Adam Gawrzyał (załącznik nr 18 do protokołu). 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionych planów pracy komisji stałych 

Rady Miejskiej w Skórczu na II półrocze 2019 roku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem planów pacy komisji na II półrocze 2019 roku – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Skórczu na II półrocze 2019 roku 

zostały przyjęte.  

 

AD. 13 SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ  

RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.  

(załącznik nr 19 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Skórczu Justyna Kreja.  

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem sprawozdania – 13, 

 - „przeciw” – 0, 



 9 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skórcz za I półrocze 2019 

roku zostało przyjęte. 

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

Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2019 r. stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

Radny Adam Gawrzyał pytał dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu, czy 

szkoła jest przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego? Czy starczyło pieniędzy, czy za 

mało może było? 

Dyrektor ZSP odpowiedziała, że szkoła tak naprawdę jest nadal w trakcie 

przygotowań do roku szkolnego. To, co mogło być zrobione zostało przygotowane, a żeby 

pozyskać dodatkowe środki został zorganizowany w szkole obóz. Staramy się w miarę 

możliwości robić jak najwięcej, również sposobem gospodarczym. Dodała, że jej zdaniem 

szkoła jest przygotowana do nowego roku szkolnego. Powiedziała również, że w chwili 

obecnej czeka na odbiór światłowodu i z tego co wie, trochę jeszcze to potrwa, ale w okresie 

próbnym, w którym szkoła korzystała z dziennika elektronicznego, wszystko działało tak jak 

powinno i rodzice, którzy z niego korzystali mogą to potwierdzić. 

Radny Adam Gawrzyał pytał, czy budynek na ul. Starogardzkiej będzie miał nazwę 

ulicy? Nie ma na tym budynku w ogóle nazwy ulicy – Starogardzka 1. Jak był malowany to 

ulica była, a teraz nie ma. 

Prezes TBS poinformował, że tu jest mowa o wspólnocie i tam będzie tablica 

wspólnoty.  

Burmistrz Janusz Kosecki poinformował, że po wspólnym posiedzeniu komisji 

rozmawiał z panią administrator, która zajmuje się tą wspólnotą, także przekazałem jej 

interpelację.  

Radny Adam Gawrzyał zwrócił się do Burmistrza mówiąc, że na ul. Starogardzkiej 

cały czas lecą ścieki. Tam się mieszkańcy skarżą. Jest tak ciepło i jest smród.  

Kierownik ZGM Roman Jerkiewicz wyjaśnił, że generalnie to nie jest sprawa 

kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja sanitarna jest drożna. Wyciek powstaje ze starego 

rurociągu, który był włożony w ulicy Kościelnej do góry i jest podejrzenie, że w którymś 

miejsca, z któregoś z domów jest jakiś zlew podłączony, albo pralnia, coś takiego. Generalnie 

ten rurociąg jest nieczynny, ewentualnie mogłaby się woda gruntowa lub opadowa dostawać. 

Do tego rurociągu nie jest nic podłączone o czym wiemy. To jest dawne połączenie aż od 
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placu węglowego, a obecnie to jest włączone do nowego rurociągu, który tam jest połączony, 

czyli to jest stawek w rejonie cmentarza, plac węglowy, odwodnienie wagi, plus kraty 

deszczowe, które są na rogu ulicy kościelnej, to wszystko jest włączone w nowy rurociąg, 

który biegnie środkiem tej ulicy, prosto aż do Szorycy. Jaki jest powód i gdzie to jest 

puszczane nie udało się zlokalizować. Ja pytałem jednego z mieszkańców tych bliskich 

domów i całkowicie zaprzeczył, że oni mają cokolwiek podłączone. Podejrzewam, że będzie 

to tak, że trzeba będzie na jakimś odcinku otworzyć po prostu ten rurociąg i zobaczyć skąd 

leci. Nie ma możliwości innej, żeby zobaczyć. To jest zbyt mały i zbyt zabrudzony kanał, 

żeby tam kamerę. Nie ma miejsca, gdzie by można wystartować tą kamerę. Myślę, że skończy 

się to rozebraniem tego w którymś miejscu i sprawdzeniem. To nie jest kanalizacja 

deszczowa. To jest jakaś stara instalacja, gdzieś ktoś jest włączony z jakąś pralką, czy czymś i 

nie chce się przyznać do tego. Nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, z jakiego domu ani kto 

to jest.  

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że trzeba będzie się tym zająć, bo mieszkańcy mu 

mówią, że mają pełne ubikacje i dalej to nie schodzi.  

Radny Roman Pietrzykowski stwierdził, że tutaj jest mowa o dwóch różnych 

miejscach. Pytał rannego Gawrzyała czy mówi o Starogardzkiej przy ul. Kościelnej, czy o 

Starogardzkiej na końcu, na co radny Gawrzyał odpowiedział, że mówi o końcówce ulicy 

Starogardzkiej. 

Kierownik ZGM Roman Jerkiewicz powiedział, że tam był zator kanalizacyjny, ale to 

jest już udrożnione. To wczoraj było zrobione. Ja wcześniej mówiłem o wycieku, który 

występuje w rejonie ul. Kościelnej i ul. Starogardzkiej, natomiast to, o czym pan mówił, to 

jest odcinek na końcu ul. Starogardzkiej. Tam rzeczywiście miał miejsce zator i on wczoraj 

został udrożniony. W związku z tym, że tych sieci jest dużo, to trzeba bardziej precyzyjnie 

pytać, to wtedy jestem w stanie odpowiedzieć.  

Radny Stefan Wiśniewski pytał jak wygląda zadłużenie naszego tartaku? Bo są 

zaległości, a jak wiemy tam wszystkie samochody Iglotexu garażują i tartak na pewno tego 

nie robi bezinteresownie, czy jest możliwość wreszcie trochę pieniędzy od nich ściągnąć, bo 

są cwaniaki.  

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że niestety sytuacja jest bardziej 

skomplikowana niż nam się wydawało. Jesteśmy w posiadaniu umowy między dawnym 

zarządcą tartaku czyli Gdańskim Przemysłem Drzewnym a osobą, która to wynajmuje. 

Natomiast na podstawie tej umowy, póki co, niewiele możemy zdziałać. Mamy pewne 

koncepcje z panią mecenas. Będziemy czynić starania. Jest to duże zadłużenie, to prawda, 
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natomiast też nie mamy możliwości sprawdzenia na jakiej zasadzie obecny użytkownik 

wynajmuje, wydzierżawia plac naszej lokalnej firmie.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zakończył X sesję Rady Miejskiej 

w Skórczu o godz. 17.45. Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron maszynopisu  

i 20 załączników. 

  

 

       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

                         Rafał Kosecki 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 29.08.2019 r.  


