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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XI 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, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Protokół Nr X/2019 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się 27 sierpnia 

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.   

 

Po zakończeniu części pierwszej obrad, nastąpiło wręczenie Aktów Nadania Stopnia 

Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego, które wraz z gratulacjami i kwiatami z rąk 

Burmistrza Janusza Koseckiego odebrali p. Karolina Stachowicz i p. Filip Dombrowski. 

Radni nagrodzili mianowanych nauczycieli gromkimi brawami. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2019 ROK.  

(załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały szczegółowo omówiła zebranym Skarbnik Miasta 

Krystyna Bogulska. 
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Radny Roman Pietrzykowski pytał o zwiększenie środków dla jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Skórczu, na co te środki zostaną przeznaczone, to jest przeszło 14 tys. zł? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że to jest kwestia naszego dołożenia, 

dofinansowania dotacji celowej do pieniędzy, które OSP otrzymała z Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Plus te 4 720 zł, które ostatnio otrzymaliśmy w ramach 

umowy, którą podpisałem z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Łącznie kwota ponad 

14 tys. zł. Jest to wkład Marszałka i nasz. Łącznie te środki, plus te, które otrzymała straż, 

będą służyły na zakupy i doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał również o to, czy są już zagwarantowane do końca 

roku środki na wypłatę za wyjazdy dla strażaków?  

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że na ostatniej sesji, to, co było możliwe i 

konieczne, to zwiększaliśmy w tym dziale. Wiem, że ostatnio tych wyjazdów jest dużo i pan 

przewodniczący pewnie w tym kontekście. Natomiast powiem tak, ostatni kwartał i tak 

przechodzi na rok następny. Także jesteśmy pełni nadziei, że te środki, które posiadamy 

wystarczą na III kwartał.  

Radny Roman Pietrzykowski zwrócił również uwagę na to, że środki zadysponowane 

do zdarzeń są bardzo często nieadekwatne do zdarzenia. Ostatnio mieliśmy tego przykłady. 

Do Lecznicy Zwierząt cztery wozy: trzy nasze, jeden ze Starogardu i komin… 

Burmistrz powiedział, że to chyba nawet nie komin, tylko skrzynka energetyczna i 

było dużo dymu. Przyznaję tutaj rację panu przewodniczącemu. Ja już chyba w poprzedniej 

kadencji mówiłem Państwu jak to wygląda. Podnosiłem to również na spotkaniu z 

Komendantem Powiatowym swego czasu, że nie widzę potrzeby, żeby do jednego pojazdu 

jednośladowego trzy samochody wyjeżdżały. Natomiast, gdy jest zdarzenie i nie jest 

określona wielkość tego pożaru, to wysyłają siły i środki, które są na miejscu, i które są w 

stanie zadysponować. Jeżeli mówi się, że pali się budynek lecznicy i nie jest to sprecyzowane 

do końca, że jest to tylko jakieś małe pomieszczenie, to w tym momencie stanowisko 

zarządzania w Starogardzie puszcza wszystkie samochody, które ma w Skórczu i dopiero jak 

one przyjadą, to dopiero oni informują, jak wygląda sytuacja. Od nas pojechała drabina, 

samochód ciężki, samochód średni i za chwilę przyjechał samochód ze Starogardu. Przyznaję 

rację.  
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W związku z brakiem dalszych pytań co do przedstawionego projektu 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 XI/65/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2019 – 2028. (załącznik nr 4  do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały szczegółowo omówiła zebranym Skarbnik Miasta 

Krystyna Bogulska. 

W związku z brakiem pytań co do powyższego projektu 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 XI/66/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  

W SPRAWIE POWOŁANIA DORAŹNEJ KOMISJI STATUTOWEJ. 

  (załącznik nr 5 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Sekretarz Miasta Wojciech 

Wierzbowski.  

Przewodniczący Rady Krzysztof Czapiewski poprosił o zgłaszanie kandydatów do 

pracy w Komisji Statutowej.  

Swoje kandydatury do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłosili: 

- Stanisław Eggert, 

- Bernadeta Rynkowska, 

- Barbara Bukowska, 

- Henryk Czarnecki. 
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Innych kandydatur nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził przerwę w obradach 

w celu wybrania Przewodniczącego Komisji Statutowej spośród zgłoszonych kandydatów.  

Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Krzysztofa Czapiewskiego, 

radny Henryk Czarnecki zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Eggerta na 

Przewodniczącego Komisji Statutowej. Radny Stanisław Eggert wyraził zgodę na pełnienie 

funkcji Przewodniczącego Komisji Statutowej.  

Innych kandydatur na Przewodniczącego Komisji Statutowej nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki w całości odczytał projekt 

uchwały przed głosowaniem. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 4 WYBORY ŁAWNIKA SĄDU REJONOWEGO W STAROGARDZIE 

GDAŃSKIM NA KADENCJĘ W LATACH 2020 – 2023. 

 

 AD. 4.1. POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił o zgłaszanie 

kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

Swoją kandydaturę do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłosił radny Piotr Frost. 

Radny Pietrzykowski zgłosił kandydaturę radnej Barbary Bukowskiej. Radna 

Bukowska wyraziła zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

Radna Krystyna Bednarska zgłosiła kandydaturę radnej Bernadety Rynkowskiej. 

Radna Rynkowska wyraziła zgodę na pracę w Komisji Statutowej. 

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, Przewodniczący Krzysztof Czapiewski 

zarządził głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania był 

następujący: 
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- „za” powołaniem Komisji Skrutacyjnej w proponowanym składzie – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski stwierdził, że Rada Miejska w 

Skórczu powołała Komisję Skrutacyjną jednogłośnie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził 5-minutową przerwę 

w obradach na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do 

głosowania. 

Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Krzysztofa Czapiewskiego, 

radna Bernadeta Rynkowska poinformowała zebranych, że Komisja Skrutacyjna 

ukonstytuowała się w następujących sposób: 

- Bernadeta Rynkowska – przewodnicząca, 

- Barbara Bukowska – członek, 

- Piotr Frost – członek. 

 

AD. 4.2. SPRAWOZDANIE ZESPOŁU DO SPRAW OPINIOWANIA 

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH, POWOŁANEGO 

UCHWAŁĄ NR IX/51/2019 RADY MIEJKIEJ Z DNIA 9 LIPCA 2019 R. 

(załącznik nr 6 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie przedstawił zebranym przewodniczący Zespołu Roman 

Pietrzykowski.  

 

AD. 4.3. GŁOSOWANIE TAJNE. 

 Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bernadeta Rynkowska przedstawiła zebranym 

procedury związane z głosowaniem. Następnie przeprowadzone zostało głosowanie tajne. 

Po zakończeniu głosowania, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski 

zarządził 10-minutową przerwę w obradach w celu zliczenia głosów i przygotowania przez 

Komisję Skrutacyjną protokołu z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławnika do 

Sądu Rejowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję do 2020 r. do 2023 r.   

Po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Krzysztofa Czapiewskiego, 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Bernadeta Rynkowska odczytała protokół z ustalenia 

wyników głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejowego w Starogardzie Gdańskim na 

kadencję do 2020 r. do 2023 r. Protokół wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 7 

do protokołu.  
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Po odczytaniu protokołu, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski 

stwierdził, że Rada Miejska w Skórczu dokonała wyboru ławnika. Na ławnika wybrano panią 

Grażynę Barbarę Górecką.  

Głos zabrała pani Grażyna Górecka, która powiedziała, że to jest już jej kolejna praca 

w sądzie. To już 15 lat. I bardzo dziękuje za zaufanie.  

 

AD. 4.4. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKA SĄDU 

REJONOWEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM NA KADENCJĘ 2020 - 2023. 

(projekt powyższej uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu) 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn w całości odczytał projekt 

uchwały przed głosowaniem. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA 

DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEG DLA FRAGMENTU MIASTA SKÓRCZ POŁOŻONEGO  

PRZY UL. POMORSKIEJ I UL. LEŚNEJ (załącznik nr 9 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały szczegółowo przedstawił zebranym Burmistrz Miasta 

Skórcz Janusz Kosecki. 

Radna Barbara Graban pytała czy w tym planie będzie również uwzględniona ta 

budowla do spalania gazu, do ogrzewania? 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że tereny tych wszystkich działań są tam 

również. Również teren pasa drogowego, czyli to, co mówiłem Państwu wcześniej, jeżeli 

chodzi o wjazdy, żeby wszystko było już w ramach jednego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Żeby również wjazdy na nieruchomości można było zrobić na zasadzie planu, 

czy w ramach planu, a nie na zasadzie warunków zabudowy.  
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Radna Barbara Graban pytała, gdzie ma być ten teren oznaczony ZE? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że to jest teren przed Iglotexem, gdzie teraz 

jest wysypany piasek i ziemia, między stacją benzynową, a Iglotexem. Konkretnie, między tą 

drogą, która prowadzi na pole, a Iglotexem. Tam teraz są hałdy ziemi, piasek. Tam były 

tereny zielone i one nie były przeznaczone do zabudowy w obecnym planie. W związku z 

tym, że takie były wnioski tej firmy, która realizuje elektrociepłownię, też będziemy wnosić o 

zmianę tego zapisu.  

W związku z brakiem innych pytań co do przedstawionego projektu 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 XI/69/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 września 2019 r. została 

podjęta. 

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań imiennych, które odbyły się 

podczas XI sesji Rady Miejskiej w dniu 17 września 2019 r. stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że 12 września była akcja pożarnicza na ul. 

Sobieskiego 7, Nowy Świat i prawdopodobnie o godz. 6.00 rano była interwencja straży w 

parku. Pytał, jaki jest koszt jednego dnia interwencji straży pożarnej? Kto za to płaci? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że koszty, jakie pokrywa samorząd, to koszty 

oczywiście związane z samochodami, z paliwem, ale też koszty związane z ekwiwalentem. 

My, tak naprawdę, po zakończeniu kwartału, otrzymujemy takie informacje od straży z 

wyliczeniem na poszczególne osoby, które brały udział w akcji ratowniczej, weryfikujemy to 

oczywiście z Państwową Strażą Pożarną w Starogardzie Gd. Także informacje o tym, jaka 

akcja, ile kosztowała, jaki był udział osobowy, mamy na zakończenie kwartału. Każdy ze 

strażaków ochotników jest „wyliczony” i wiemy dokładnie ile minut spędził przy danej akcji 

ratowniczej. A tutaj po prostu trzeba by przeliczyć po tym sprawozdaniu, ile w danym dniu 

kosztowało samorząd prowadzenie akcji ratowniczych przez nasza jednostkę.  
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 Przewodniczący Rady Krzysztof Czapiewski przypomniał radnym, że prosi o składnie 

interpelacji do Burmistrza na jego ręce w formie pisemnej i wówczas radni otrzymają od pana 

Burmistrza odpowiedź na daną interpelację pisemnie.  

 Radny Roman Pietrzykowski pytał czy Burmistrzowi wiadomo coś w sprawie budowy 

i remontów dróg dojazdowych do Skórcza? Czyli droga nr 222, 214. Radny Pietrzykowski 

stwierdził, że miasto Skórcz ma chyba najgorsze drogi prowadzące do miasta. Radny pytał, 

czy nadepnęliśmy komuś w województwie na odcisk? Czy po prostu, że zapomniano, że takie 

miasteczko jak Skórcz istnieje? Bo z każdej strony, z której dojeżdżamy do miejscowości 

Skórcz, lub chcemy wyjechać, to jest droga w stanie opłakanym. To, co jest robione przez 

drogi wojewódzkie obecnie, łatanie takich kawałków jak na drodze do Głuchego, to jest 

normalnie śmieszne.  

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że na temat, który poruszył radny 

Pietrzykowski, nic nam w tej chwili nie wiadomo. Odnośnie większych remontów, jeżeli 

chodzi o drogi wojewódzkie, to wiemy, że w tej chwili podobno dogadano się z firmami, 

które robiły dojazdy do autostrady na trasie Skarszewy, Godziszewo, Tczew, po wielu 

miesiącach perturbacji. Wiemy, że trwają rozmowy, jeżeli chodzi o wykonawstwo na drodze 

wojewódzkiej 222 Gdańsk – Starogard. No a my, no niestety, póki co, niektórzy pewnie 

cieszą się z tego, że w taki sposób są łatane te drogi. Były gorsze. Nie jest to pewnie to, co by 

zadowalało każdego z nas i mieszkańców miasta i mieszkańców Gminy Skórcz i Gminy 

Osiek, którzy jadą w kierunku Głuchego i na Drewniaczki. Są kawałki, które są po prostu 

poprawiane, a wymaga tak naprawdę naprawy cała infrastruktura. Doskonale wiemy, że 

podczas budowy autostrady te drogi były wykorzystywane przez ciężki transport i teraz jak 

gdyby konsekwencje tego są do tej chwili.  

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski stwierdził, że gdyby taka interpelacja była w 

formie pisemnej, to można by się nią podeprzeć, żeby troszeczkę popędzić, poprosić Zarząd 

Dróg Wojewódzkich, bo to jest w ich gestii. Może Burmistrz jeszcze dopisze swoje prośby i 

wnioski i możemy to skierować do Urzędu Wojewódzkiego, ale nie wiem jaki będzie tego 

oddźwięk.  

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że rozmawiał również z włodarzami sąsiednich 

gmin, żeby taki wspólny apel wystosować, głównie tutaj chodzi o drogę ze Starogardu do 

Skórcza. Wszyscy o tym myślimy tak naprawdę, a środki są, jakie są i wiecie Państwo 

doskonale, że ceny remontów i przebudów dróg poszły strasznie do góry. Są to w tej chwili 

bardzo duże pieniądze, widzimy to sami po inwestycjach, które my w tej chwili realizujemy. 

Jak już jestem przy głosie, to powiem, że w tej chwili do budżetu przyjęliśmy tylko ulicę 

Główną, Kościelną i Sobieskiego, ponieważ chcemy to zrealizować jeszcze w tym roku, 
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natomiast dofinansowanie, jak mówiłem wcześniej, otrzymały również ulica Dworcowa i 

ulica Osiedlowa, także to będzie w przyszłym roku również realizowane. Łączne 

dofinansowanie to 689 304 zł, a te trzy inwestycje, te trzy drogi,  to 1 378 000 zł. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XI sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 18.05. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 10 załączników. 

  

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 19.09.2019 r.  


