
PROTOKÓŁ NR IX/2015 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 03 WRZEŚNIA 2015 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 13. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście i mieszkańcy miasta. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia IX 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. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

  Radni nie zgłosili żadnych wniosków do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

W tym miejscu nastąpiła bardzo miła uroczystość. Otóż, z rąk Burmistrza Miasta 

Janusza Koseckiego, pani Beata Nadolna – nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych  

w Skórczu, odebrała akt nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 

Z tej okazji Burmistrz wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem 

Koseckim złożyli pani Beacie serdeczne gratulacje oraz wręczyli kwiaty. 

 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI 

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ (załącznik nr 3 do protokołu)    

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skórczu radni otrzymali na piśmie, więc odstąpiono od 

jego odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do tego sprawozdania.  
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AD. 2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU (załącznik nr 4 do protokołu) 

Informację z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2015 roku 

radni otrzymali na piśmie i została ona bardzo szczegółowo omówiona przez panią Skarbnik 

Barbarę Krzyżanowską na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, więc odstąpiono 

od jej odczytania i ponownego omawiania.  

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 przedstawiła 

jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

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

 W związku z brakiem pytań co do przedstawionej informacji, Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania 

był następujący: 

- „za” przyjęciem informacji – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA LATA 2015 - 2020  (załącznik nr 5 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego 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, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/34/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 03 września 2015 r. została 

podjęta. 
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AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2015 ROK. 

(załącznik nr 6 do protokołu) 

 Projekt powyższej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego 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, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/35/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 03 września 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

STRATEGII ROZWOJU MIASTA SKÓRCZA DO ROKU 2020 – „SKÓRCZ 2020”. 

(załącznik nr 7 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 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego projektu uchwały. 

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

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/36/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 03 września 2015 r. została 

podjęta. 

 



 5

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU NR VI/25/2015 Z DNIA 27 KWIETNIA 

2015 R. W SPRAWIE UDZIELENIA BONIFIKATY OD OPŁATY Z TYTUŁU 

PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO 

WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OKREŚLENIA WARUNKÓW  

JEJ STOSOWANIA. (załącznik nr 8 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 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego projektu uchwały. 

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

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 03 września 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

ZASIĘGNIĘCIA OD KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI INFORMACJI 

O KANDYDATCE NA ŁAWNIKA. (załącznik nr 9 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego projektu uchwały. 

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

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 03 września 2015 r. została 

podjęta. 
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AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA 

ZESPOŁU DO SPRAW OPINIOWANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW  

DO SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2016 – 2019.  

(załącznik nr 10 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

 Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do 

pracy w powoływanym Zespole. Zgłoszone zostały następujące osoby: 

- radna Ewa Lipińska zgłosiła radnego Romana Pietrzykowskiego jako 

przewodniczącego zespołu – zgłoszony wyraził zgodę na pracę w zespole, 

- radny Henryk Czarnecki zgłosił radnego Stefana Wiśniewskiego – zgłoszony wyraził 

zgodę na pracę w zespole, 

- radny Roman Pietrzykowski zgłosił radną Ewę Lipińską – zgłoszona wyraziła zgodę 

na pracę w zespole, 

- radny Roman Pietrzykowski zgłosił Sekretarza Miasta Wojciecha Wierzbowskiego – 

zgłoszony wyraził zgodę na pracę w zespole. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do projektu uchwały. 

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

Miejskiej Marian Firyn odczytał treść projektu uchwały wraz z zaproponowanym składem 

Zespołu, a Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad 

przyjęciem projektu. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/39/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 03 września 2015 r. została 

podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA 

ZASAD PRZYZNAWANIA I WYSOKOŚCI DIET DLA RADNYCH RADY 

MIEJSKIEJ W SKÓRCZU ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY 

SŁUŻBOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH RADNYM. (załącznik nr 11 do protokołu) 

Powyższy projekt przedstawił radnym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał 

Kosecki. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 
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Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego projektu uchwały. 

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

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 2, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 03 września 2015 r. została 

podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że jutro mija termin zakończenia prac przy 

ośrodku zdrowia, czy będzie to zakończone? 

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że tak, jak radny powiedział, termin mija jutro, 

dlatego trzeba poczekać do jutra.  

 Radny Gawrzyał pytał, dlaczego Burmistrz zrezygnował z pracy w Zarządzie 

Wierzycy? Czy członkowie otrzymują wynagrodzenie? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że członkowie nie otrzymują wynagrodzenia 

i nie dlatego zrezygnował. Uważam natomiast, że ten czas, który jest w tej chwili potrzebny, 

żeby poświęcić na pracę w Zarządzie, jest mi potrzebny na pracę w urzędzie. Teraz będziemy 

przenosili biura, będzie zmiana usadowienia USC i Ewidencji Ludności. Jest u nas naprawdę 

sporo pracy. Jest referendum, są wybory, także jest nas tak mało i mamy tyle pracy w 

urzędzie, że nie mógłbym poświęcić odpowiedniej ilości czasu, żeby zająć się dobrze sprawą 

Związku Gmin. Natomiast, żeby była sprawa jasna, odmówiłem, aczkolwiek zadeklarowałem 

panu Krystianowi Kamieniowi swoją pomoc.  

 Radny Gawrzyał pytał, jak to się stało, że pan Pomin pracował tyle lat i nie wiedział, 

że tyle straty wynoszą? Ja mam pytanie, ile do końca roku te straty będą wynosić? Bo jak 

wiemy, dzisiaj mamy pana Urbana, znamy go, stary wyga. Drugi pan ze Starego Lasu 

przyszedł tutaj. Zamienili się stanowiskami. Ja przeczytałem w gazecie, że pensja będzie 9 

tysięcy. Nie wiem, ja boję się o to, bo nie wierzę, że te pięć milionów będzie do końca roku 

obliczone. Ja mam wielkie obawy.  

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że tak jak mówił na komisjach, na ostatnim 

Zgromadzeniu poprosiliśmy nowy Zarząd o przedstawienie aktualnych danych i wartości 

finansowych. Jak to w tej chwili wygląda. Pewnie na dzień 31 sierpnia będzie to 

przygotowane. Trudno mi tutaj oceniać. Doskonale pan zna pana Urbana, on w tej chwili jest 
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prezesem w Starym Lesie, natomiast pan Kamień został wybrany do Związku Gmin. To są 

dwa odrębne podmioty i tutaj myślę, że nie będzie akurat powiązania, wręcz odwrotnie, będą 

musieli się dogadać.  

 Radny Gawrzyał powiedział, że przeczytał również w artykule w Kociewskiej, że 

poprzedni dyrektor otrzymał odprawę, czy odszkodowanie za to, że 5 milionów długów 

narobił, to powiem jak dla mnie, to jest naprawdę, ja zawsze oceniam człowieka, który na 

plus robi, to wtedy tak, a tutaj 5 milionów długu i nie wiadomo ile będzie do końca roku i on 

otrzymuje odprawy 8 135 zł. Nie wiem za co?  

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że odpowie radnemu. Kodeks pracy reguluje 

takie rzeczy. Nie wiem, czy Związek Gmin Wierzyca chciałby się kopać z koniem, który jest 

kodeksem pracy. Mam pytanie, do Burmistrza. W związku z powyższym, że pan zrezygnował 

z pracy we Wierzycy, to kto będzie pana reprezentował i nas w tym momencie?  

 Burmistrz Janusz Kosecki wyjaśnił, że nie zrezygnował z pracy w Zgromadzeniu, 

natomiast tylko w pracy w Zarządzie. A Zarząd jest tylko trzyosobowy. Jest prezes zarządu w 

osobie pana Krystiana Kamienia, jest Wójt Czechowski, jako przedstawiciel gmin wiejskich i 

jest Burmistrz Kościerzyny, pan Michał Majewski.  

 W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki przypomniał, że na wspólnym 

posiedzeniu komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski wywołał temat 

do namysłu, dotyczący ewentualnego przejęcia, czy jakichkolwiek działań związanych z 

naszą wieżą ciśnień. Poprosił nas, byśmy jakoś ten temat przemyśleli. Przygotowaliśmy z 

panem Przewodniczącym stanowisko w tej sprawie, aczkolwiek chciałbym Państwa zapytać i 

poprosić, abyśmy nad tym zagłosowali, czy w ogóle Państwo tym tematem chcecie się dzisiaj 

zajmować. Ja myślę, żeby formalności stało się zadość, ja poproszę, żebyśmy przegłosowali. 

Czy Państwo jesteście zainteresowani, by dzisiaj ten temat poruszyć? W tym miejscu 

nastąpiło głosowanie, którego wynik był następujący: 

- „za” tym,  by tym tematem zająć się w dniu dzisiejszym – 8, 

- „przeciw” – 4, 

- „wstrzymujących się” – 1.  

 W związku z takim wynikiem głosowania, Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki 

poinformował radnych, że wspólnie z panem Przewodniczącym Krzysztofem Czapiewskim, 

przygotowując się do sesji, przygotowali treść takiego stanowiska. W tym miejscu odczytał 

treść tegoż stanowiska – stanowi ono załącznik nr 12 do protokołu.  

 Po doczytaniu treści wstępnie przygotowanego stanowiska, Wiceprzewodniczący 

Rafał Kosecki powiedział, że przewodniczący Czapiewski, na wspólnym posiedzeniu komisji 

przedstawił relację z jego wizyty w PKP. Uzyskał tam pewne informacje, na jakich 

warunkach ewentualnie kolej byłaby w stanie przekazać, sprzedać i jak to będzie wyglądało. 
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Dla mnie to pewniej bardziej będzie wyglądało jak sprzedaż niż przekazanie. I w związku z 

tym, jeżeli to stanowisko poprzemy, czyli zagłosujemy „za” nim, to będziemy musieli 

wszcząć pewną procedurę, żeby już teraz się formalnie dowiedzieć. Nasze pierwsze kroki to 

będzie formalne dowiedzenie się, jakie jest oficjalne stanowisko kolei w tej sprawie, bo taka 

rozmowa, z całym szacunkiem dla naszego kolegi, nie jest wiążąca w żaden sposób. Tu 

chodzi już o to, żeby tą sprawę sprowadzić na taki poziom czysto formalny. Tyle właściwie 

chciałem powiedzieć. Tak to ustaliliśmy z Przewodniczącym Czapiewskim. Teraz chciałbym, 

byśmy zagłosowali nad tym stanowiskiem. Czy ono jest dla Państwa do przyjęcia? W tym 

miejscu Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki zarządził głosownie nad przyjęciem 

przedstawionego stanowiska. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem stanowiska – 8, 

- „przeciw” – 3, 

- „wstrzymujących się” – 2. 

W wyniku głosowania, Rada Miejska w Skórczu przyjęła przedstawione przez 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Koseckiego, stanowisko w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do przejęcia od PKP wieży ciśnień.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zakończył IX sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.30. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 12 załączników. 

 

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                   Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 04.09.2015 r.  


