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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE.  

AD. 1. OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 16.00 otwarcia XVI Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn, który powitał wszystkich przybyłych na 

obrady.  

 

AD. 2. STWIERDZENIE KWORUM. 

 Wiceprzewodniczący Marian Firyn 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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Protokół Nr XV/2020 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się 19 lutego 

2020 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.  

Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Marian Firyn autopoprawką wprowadził do 

porządku obrad punkt 19 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Starogardzkiemu. Automatycznie dotychczasowy punkt 19 stał się 

punktem 20 części drugiej porządku obrad. Porządek obrad po 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) 



 3 

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 10 marca 2020 r., więc odstąpiono od jego odczytania.  

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

 

AD. 2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PELPLIŃSKIEGO CENTRUM 

ZDROWIA ZA 2019 ROK. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Powyższą informację radni otrzymali na piśmie, w związku z tym odstąpiono od jej 

odczytania. 

Burmistrz Janusz Kosecki poinformował, że dr Piotr Świca telefonicznie 

poinformował, że nie będzie go na sesji, ponieważ w związku z zaistniałą sytuacją, pełni 

swoje obowiązki w Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że to sprawozdanie było chyba robione na kolanie, 

bo jest w nim za mało wiadomości. Radny Gawrzyał stwierdził również, że brakuje jednego 

etatu na służbie zdrowia. W środę jest do 13.30, po południu nie ma żadnego lekarza. W 

czwartek tak samo. W piątek tak samo. Rano zawsze pracowało dwóch lekarzy, dzisiaj jest 

jeden. Według informacji, którą dostałem, brakuje 13,5 godziny. Może to jest spowodowane 

tym, że Pelplińskie Centrum Zdrowia przejęło Osiek? Druga sprawa, za czasów pani doktor 

była ginekologia i stomatologia, dzisiaj nie ma. Uważam, że to jest podstawa do tego, żeby 

wróciły do nas te etaty, bo Starogard nam wziął te etaty. Co do malowania, to uważam, że jak 

urząd maluje, to to należy do nich. Zaciekawiła mnie bardzo dobra sprawa zakupu USG i 

RTG, ale mam pytanie, kiedy będzie zakupiony? Bo pisać, to można. 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że uważa, że to są pytania, na które jednak 

doktor Świca powinien odpowiedzieć. Możemy zrobić wypis z protokołu, albo przepisać pana 

pytania i przesłać do kierownika przychodni Pelplińskiego Centrum Zdrowia. Nie wiem, o co 

dokładnie chodzi z tym malowaniem, bo niespecjalnie zrozumiałem? 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że jest napisane, że oni malują. 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że tak, jak jest napisane – wewnętrzne prace 

remontowe przeprowadza wynajmujący.  

Radny Adam Gawrzyał stwierdził, że w sprawozdaniu jest bardzo mało wiadomości. 

To jest na kolanie pisane.  

 

AD. 3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA 

RODZINY ZA ROK 2019. (załącznik nr 6 do protokołu) 
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Powyższe sprawozdanie radni otrzymali na piśmie, w związku z tym odstąpiono od 

jego odczytania. 

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

 

AD. 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU ZA ROK 2019. (załącznik nr 7 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie radni otrzymali na piśmie, w związku z tym odstąpiono od 

jego odczytania. 

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

 

AD. 5. SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ 

NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU 

ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. (załącznik nr 8 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie radni otrzymali na piśmie, w związku z tym odstąpiono od 

jego odczytania. 

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

 

AD. 6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SKÓRCZU  

ZA 2019 ROK. (załącznik nr 9 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie radni otrzymali na piśmie, w związku z tym odstąpiono od 

jego odczytania. 

Burmistrz Janusz Kosecki poinformował radnych, że ze względu na panującą sytuację 

epidemiczną, pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych poprosiła o zwolnienie jej z udziału w sesji. 

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

 

AD. 7. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2019. (załącznik nr 10 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie radni otrzymali na piśmie, w związku z tym odstąpiono od 

jego odczytania. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego sprawozdania. 
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AD. 8. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2020 ROK. 

(załącznik nr 11 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Krystyna 

Bogulska. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/103/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 9. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA LATA 2020 – 2030.  

(załącznik nr 12 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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/104/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 10. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA 

KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWNIE PLANOWANEGO 

DEFICYTU BUDŻETU GMINY.  (załącznik nr 13 do protokołu) 
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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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/105/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 11. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU  

I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  

W RODZINIE ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW 

 JEGO FUNKCJONOWANIA.  (załącznik nr 14 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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 12. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA ROK 2020.  (załącznik nr 15 do protokołu) 
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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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/107/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 13. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR XII/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU  

Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2019 R. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD 

PRZYZNAWANIA I WYSOKOŚCI DIET DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ  

W SKÓRCZU ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 

PRZYSŁUGUJĄCYCH RADNYM.  (załącznik nr 16 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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/108/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 
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AD. 14. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA 

SŁUŻEBNOŚCI GRUTOWEJ PRZECHODU NA DZIAŁCE NR 146 POŁOŻONEJ  

W SKÓRCZU PRZY UL. 27 STYCZNIA, A STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY 

MIEJSKIEJ SKÓRCZ.  (załącznik nr 17 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. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 15. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ 

MIENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE 

NUMEREM 163/2, W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.  

(załącznik nr 18 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. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 
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AD. 16. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ 

MIENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ, OZNACZONEJ GEODEZYJNIE 

NUMEREM 163/3, W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.  

(załącznik nr 19 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. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/111/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 17. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

USTNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 2, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ 

GMINY MIEJSKIEJ, POŁOŻONEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY 

UL. OGRODOWEJ 2.  (załącznik nr 20 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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 



 10 

Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 18. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA SKÓRCZA. (załącznik nr 21 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 Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/113/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 19. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA 

POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI STAROGARDZKIEMU. 

 (załącznik nr 22 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przestawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 17 marca 2020 r. została 

podjęta. 
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AD. 20. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI ZA 2019 ROK. 

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Skórczu za 2019 

rok przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 

do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Skórczu za 2019 rok 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 24 

do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Skórczu za 2019 rok 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skórczu za II półrocze 

2019 roku przedstawiła jej przewodnicząca Justyna Kreja. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 

26 do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skórczu za 

2019 rok przedstawił jej przewodniczący Adam Gawrzyał. Sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 27 do protokołu. 

W związku z brakiem uwag co do przedstawionych sprawozdań, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem sprawozdań z prac komisji w 2019 r. – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań imiennych, które odbyły się 

podczas XVI sesji Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2020 r. stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

Pisemne stanowiska Komisji Budżetu i Finansów co do uchwał podjętych na XVI sesji 

Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 29 do protokołu.  

Pisemne stanowiska Komisji Gospodarczej co do uchwał podjętych na XVI sesji Rady 

Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 30 do protokołu. 

Pisemne stanowiska Komisji Społecznej co do uchwał podejmowanych na XVI sesji 

Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 31 do protokołu.  
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CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1. INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

Radna Barbara Graban pytała, czy jest jeszcze jakieś ubezpieczenie na te nasze place 

zabaw i sprzęt sportowy. Bo robi się coraz cieplej, na placach zabaw jest coraz więcej dzieci.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że gwarancja się już skończyła i będziemy we 

własnym zakresie naprawiali. 

Radna Barbara Graban powiedziała, że chodzi o taki ogólny przegląd, bo dzieci z tego 

korzystają i o odmalowanie. 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że już na jesień własnym sumptem 

naprawialiśmy niektóre rzeczy, jeżeli chodzi o park miejski. Natomiast co do siłowni, to 

bierzemy firmę zewnętrzną, bo tam niestety nie mamy ani części, ani też kompetencji, żeby 

cokolwiek w tych urządzeniach robić.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że może trzeba by zacząć sprzątać. 

Mechanicznie, bo nie ma takiej ilości piasku, żeby trzeba to było robić ręcznie. Myślę, że 

warto by było już zacząć, żeby ZGM powoli zaczął wyjeżdżać, bo mamy coraz więcej ulic, 

gdzie trzeba przejechać.  

Radny Adam Gawrzyał pytał o piece w bibliotece, w urzędzie i w przedszkolu. Jak 

one długo są już użytkowane i kiedy będą wymieniane, bo wiemy, że to są skórzeckie 

kopciuchy. 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że z tego, co pamięta, to piece działają od 2010 

roku, także od 10. lat. Rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu wspólnym komisji. Myśleliśmy 

o tym, żeby OSP i przedszkole podłączyć do jednego pieca na olej. Natomiast po ostatniej 

rozmowie z panem kierownikiem zastanawiamy się, czy stan tego pieca, który chcemy 

przenosić, jest na tyle dobry, że będzie gwarantował funkcjonowanie przez najbliższych kilka 

lat. Bo samo jego przestawienie i podłączenie też na pewno nie będzie tanie. Natomiast na ten 

temat musi się wypowiedzieć fachowiec, który będzie poproszony o analizę stanu tego pieca. 

Co do biblioteki, to też mówiliśmy, że ZGM ma wybrać model, który już gdzieś funkcjonuje 

w jego kotłowniach, żeby był jeden serwis do tego samego typu pieca. Z informacji, które 

nam przekazywał kierownik, koszt pieca do biblioteki, to około 14 tys. zł. Także to musimy 

też gdzieś tam zaplanować w budżecie, ale to myślę też gdzieś po sezonie grzewczym. Ale to 

zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Nie ukrywam, że miałem już telefon od 

przedsiębiorcy z terenu miasta w kwestii podatków i sytuacji obecnej. Musimy sobie zdać z 

tego sprawę, że niestety, ale usługi będą ponosiły niesamowite koszty w związku z tym, że 

nikt, albo zdecydowanie mniej osób pójdzie do fryzjera, kosmetyczki czy fotografa. Musimy 
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liczyć się z tym, że mogą być kłopoty z wpływem do budżetu, z podatkami. Nie mówię już o 

dużych firmach, które też na rynku funkcjonują. Pytanie, jak długo ta sytuacja będzie trwała, 

a wiadomo, że w  tych zakładach pracuje po kilkadziesiąt, kilkaset osób. Nie mówię tutaj o 

największym pracodawcy, bo w tej chwili jest to jak gdyby podzielone na kilka zakładów, ale 

mamy również oprócz największego pracodawcy, kilku pomniejszych, gdzie ten czynnik 

ludzki też jest znaczny.  

 

AD. 2. ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zakończył XVI sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 16.50. Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron maszynopisu  

i 31 załączników. 

 

       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

                         Marian Firyn 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 18.03.2020 r.  


