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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XIII 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. 

 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. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Radny Roman Pietrzykowski złożył wniosek, aby z porządku obrad zdjąć punkt trzeci 

– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Skórcz do 

Związku Gmin Pomorskich. Radny umotywował wniosek tym, iż powyższy projekt nie został 

omówiony na komisjach i jest dużo pytań do tego punktu. 

Radna Barbara Graban pytała, czy nie można teraz przedyskutować? 

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że jego zamysłem nie było, by zrobić to w ten 

sposób, natomiast w lutym rozpoczyna się projekt i akurat Związek Gmin Pomorskich będzie 

go realizował. Chodzi o środki unijne z EFS-u, gdzie samorządy będą mogły na tym 

skorzystać. I tylko z tego względu projekt ten został wprowadzony na dzisiejsze obrady. 

Myślę, że jeżeli dzisiaj tego nie zrobimy, to niestety już z tych środków nie skorzystamy.  

Przewodniczący Czapiewski pytał co to są za środki? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że są to środki na administrację. To się 

nazywa dokładnie „Wysokiej jakości usługi administracyjne” – maksymalna wartość 

dofinansowania dla gminy to 200 tys. zł.  

Radny Eggert pytał, jakie są realne szanse na skorzystanie z tych środków? 



 3

Burmistrz odpowiedział, że w tej chwili trudno powiedzieć.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że jeżeli ten punkt zostałby w 

porządku obrad, to moglibyśmy o nim jeszcze dyskutować, dojść do jakichś wniosków i 

podjąć uchwałę. Jeżeli go nie będzie w porządku obrad, to nie będziemy o tym rozmawiać 

dzisiaj. Musimy mieć tego świadomość.  

W związku ze złożonym przez radnego Romana Pietrzykowskiego wnioskiem,  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” zdjęciem punktu trzeciego z porządku obrad – 4,  

- „przeciw” – 9, 

- „wstrzymujących się” – 0.   

W związku z wynikiem powyższego głosowania, punkt trzeci pozostał w porządku obrad XIII 

sesji Rady Miejskiej w Skórczu. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM DO PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DLA 

KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA SKÓRCZ  

(załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki 

wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu Andrzejem Bunikowskim.  

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 – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIII/62/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 2 lutego 2016 r. została 

podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

OKREŚLENIA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM DO PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM, DLA KTÓREGO 

ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA SKÓRCZ   

(załącznik nr 4 do protokołu) 
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Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki.  

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 – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIII/63/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 2 lutego 2016 r. została 

podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

PRZYSTĄPIENIA GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

DO ZWIĄZKU GMIN POMORSKICH (załącznik nr 5 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Janusz Kosecki. 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski pytał, jaka to jest składka roczna? Ile musimy 

wnieść do tego?  

Burmistrz odpowiedział, że jest to chyba 1270 zł rocznie. 35 groszy od mieszkańca. 

Radna Barbara Graban powiedziała, że jedno szkolenie ile kosztuje.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał, od kiedy ten Związek działa? Od kiedy ma pan 

informację, że coś takiego istnieje? Jest pan burmistrzem praktycznie dwa lata. Tutaj 

dostajemy to na pięć dni przed sesją, czy na cztery informację. To są środki budżetowe. Ja to 

rozumiem, że za chwilę wydamy 1270 zł na to, 1500 zł na to, 5 tys. na tamto, 7 tys. na tamto i 

w końcu z tego worka zabraknie. Ja rozumiem, że musimy podnosić kwalifikacje, szkolenia, 

ja to rozumiem, ale jest przed nami czas. Praktycznie można powiedzieć, przez dwa lata było 

słychać już to, że coś takiego jest, a tu się okazuje, że my, jako Pomorze, to tylko trzy gminy 

nie wchodzą w skład Pomorza.  

Przewodniczący Czapiewski powiedział, że przedtem była to oferta dla gmin 

wiejskich, a teraz poszerzono zakres.  

Radny Pietrzykowski powiedział, że to się nie działo w ciągu jednego tygodnia czy 

dwóch. Ja myślę, że gdzieś ucieka coś takiego jak informacja między urzędem, 

Przewodniczącym Rady, radnymi… Gdzieś to ucieka.  

Radna Ewa Lipińska powiedziała, że jej się nie podobają punkty – ochrona wspólnych 

interesów gmin. Przed kim? Czyżby peowcy się dostali do tego i próbują drążyć tym 

sposobem? Bo ja takie odniosłam ważenie. 

Przewodniczący Czapiewski powiedział, że myśli, iż tutaj aspekt polityczny nie ma 

żadnego znaczenia.  
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Radny Henryk Czarnecki pytał, co, jeżeli za jakiś czas okaże się, że będą nam chcieli 

podnieść składki członkowskie? 

Radny Pietrzykowski powiedział, że zarząd podnosi. Chyba, że pan Burmistrz będzie 

w Zarządzie i powie veto i będzie w większości. 

Pani radna Ewa Lipińska powiedziała, że dużo punktów jej się tu nie podoba. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że jest zdanie takie: Podejmowanie wspólnych 

działań zmniejszających bezrobocie wśród ludności gmin, współdziałanie w realizacji form 

pomocy społecznej ludności gmin zrzeszonych w Związku. 

Radna Ewa Lipińska stwierdziła, że ktoś tu się uaktywnił. 

Radny Gawrzyał kontynuował – powiem szczerze, że Rząd przez tyle lat nic nie 

zrobił, by przeciwdziałać bezrobociu. Nie wiem, co oni chcą tam zrobić. I to mnie boli tutaj. 

Terminy płatności ustala Zgromadzenie Ogólne. Może w każdej chwili za rok podnieść na 50 

groszy, albo na więcej.  

Przewodniczący Czapiewski pytał, czy tam w regulaminie jest, że możemy wystąpić z 

tego Związku? 

Radna Lipińska powiedziała, że jak opłacimy wszystko. 

Radny Gawrzyał powiedział, że w skład Zarządu wchodzi 9. członków, w tym prezes i 

dwóch zastępców i pięć osób z komisji rewizyjnej. 14 osób jest w Zarządzie. Mam pytanie. 

Tu nic nie pisze, ile kto zarabia.  

Burmistrz odpowiedział, że te funkcje wszystkie są społeczne.  

Radny Gawrzyał powiedział, że nic nie jest napisane, że są społeczne. 

Burmistrz powiedział, że są to przedstawiciele poszczególnych samorządów. 

Przeważnie są to wójtowie. Jeżeli chodzi o pytanie, które Pan radny Pietrzykowski zadawał. 

To nie jest tak, że ja o tym wiedziałem od dwóch lat. Bo tak naprawdę, może dopiero od 

miesiąca mówi pan wójt Bieliński, który jest członkiem Zarządu Związku Gmin Pomorskich, 

Wójt Lubichowa. On w szczególności, wysłał do mnie maile m.in. z tym szkoleniem. To jest 

nowy temat. W ubiegłym tygodniu przyszła ta informacja o tych środkach unijnych.  

Radny Pietrzykowski powiedział, że miesiąc to jest trzydzieści dni. To są pieniądze 

budżetowe. 

Burmistrz powiedział, że się nie upiera. Zapytał radnego Pietrzykowskiego, czy 

uważa, że niesłusznie wydane? Czy wartość tych środków, pokrywająca raptem cztery 

szkolenia, to są jakieś pieniądze, które… 

Radny Pietrzykowski mówił, że powiedział, że za chwilę miasto tu wyda 200, tu 

wydamy 500, bo będzie taka może potrzeba, bo tam coś wyskoczy. My musimy to planować. 

To są rzeczy, które można było w planie w budżecie już umieścić w ubiegłym roku.  
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Burmistrz powiedział, że doskonale Szanowna Rada wie, że tak naprawdę będziemy 

dopiero zmieniali budżet pod koniec lutego, na początku marca, jak będziemy mieli pełną 

wiedzę, jakie wolne środki budżetowe pozostały z roku 2015. Budżet na rok 2016, który był 

uchwalony w grudniu, był taki, żeby go spiąć. 

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że na przykładzie Gminnej Spółdzielni, która też 

należy do Wojewódzkiego Zrzeszenia Gminnych Spółdzielni. Płacimy składki członkowskie i 

z tego czerpiemy korzyści, ponieważ co cztery lata mamy robiony darmowy bilans. Koszt 

bilansu, to jest około 4-5 tys. zł. Koszty tych składek są dużo niższe niż kwota zrobienia 

bilansu. Trzeba się zastanowić nad tym, że może warto do tego należeć, jeżeli są szkolenia i 

takie rzeczy, to może dobrze byłoby przystąpić.  

Radny Gawrzyał powiedział, że miał kolegę, który był w Związku Hodowców Gołębi. 

Był sekretarzem, który zbierał opłaty. W pewnym momencie z zarządu członkowie 

powiedzieli, że pojedziemy na wycieczkę za darmo, a on się pyta, skąd te pieniądze? A ze 

składek. I powiem szczerze, się zaraz wycofał z tego związku i podziękował. Tak idą 

pieniądze.  

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że trzeba kontrolować pieniądze, które się płaci.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, żeby Burmistrz nie odebrał tego źle, bo nie o 

to chodzi, że nie, bo nie. Chodzi o to, żebyśmy mieli tą informację wcześniej. Żebyśmy jako 

radni mogli się przygotować do tego. Czasami usiąść do tego spokojnie, bo niektórzy mają 

tysiące pytań. O to mi chodzi. A faktycznie, możemy z tego zyskać. Jak najbardziej jestem za. 

Ale żebyśmy mieli tą informację. Żebyśmy mogli usiąść, porozmawiać z innymi ludźmi, 

nawet się popytać samemu, tak? Tylko o to chodzi. Żeby mieć ten czas, żeby się spokojnie 

zastanowić. Słuchajcie, jest taka propozycja, jest taka możliwość, zastanówcie się nad tym, 

może warto.  

Przewodniczący Czapiewski powiedział, że uważa, że ani burmistrz nie działał w złej 

wierze, ani my nie działamy w złej wierze. My staramy się bronić naszych środków, a pan 

burmistrz chce pozyskiwać środki. Także ciągniemy wózek w tę samą stronę.  

Radna Barbara Graban powiedziała, że pod koniec lutego mamy kolejną sesję, czy 

możemy to przełożyć, czy to jest takie pilne? 

Burmistrz odpowiedział, że do 10 lutego trzeba się zdeklarować. Dlatego to wyszło w 

tej chwili. Ja nie planowałem tego. Myślałem, że to zrobimy na tej sesji, która będzie sesją 

budżetową, zmieniającą budżet. Wyszło, jak wyszło. 

Radny Stanisław Eggert pytał, jaka jest procedura, jeżeli chcielibyśmy wystąpić? 

Burmistrz odpowiedział, że podejmujemy uchwałę o wystąpieniu ze Związku Gmin 

Pomorskich. Nie ma z tego tytułu kosztów. 
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Radny Adam Gawrzyał, stwierdził, że burmistrz mówił, że to społecznie robią, a ja tu 

czytam, że „Decydowanie o przyznaniu i wysokości diet i ryczałtu dla Zarządu Związku”. To 

nie jest społeczne. Społecznie, to się robi za darmo. 

Burmistrz powiedział, że nie będzie komentował.  

Przewodniczący Czapiewski powiedział, że my też działamy społecznie, a dostajemy 

diety. Ale wszyscy społecznie działają.  

Radna Justyna Kreja powiedziała, że prosiłaby, żebyśmy przystąpili do tego. Jeśli my 

nie będziemy chcieli być w tym Związku Gmin Pomorskich i nie ponosimy żadnych kosztów 

związanych z wystąpieniem, to można spróbować.  

Burmistrz powiedział, że tak naprawdę pierwszy rok pokaże, ile na tym zyskaliśmy. 

Jeżeli będzie taka wola, na początku przyszłego roku, czy w grudniu, że jednak nie opłacało 

się, to rezygnujemy. 

W związku z brakiem dalszych pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 1, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIII/64/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 2 lutego 2016 r. została 

podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 W tym miejscu Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że chciałby 

kontynuować pomysł poprzedniego przewodniczącego i uhonorować za aktywność w 2015 

roku dwóch radnych. Przewodniczący wręczył paniom radnym: Barbarze Bukowskiej i Ewie 

Lipińskiej dyplomy „Aktywny Radny 2015”, a burmistrz pogratulował obu paniom i wręczył 

kwiaty. 

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że został zniesiony obowiązek szkolny dla 

sześciolatków. Naukę dzieci siedmioletnie rozpoczną rocznym obowiązkowym 

wychowaniem przedszkolnym, pięciolatek teraz nie będzie miał obowiązku, ale prawo pójść 

do przedszkola. Samorząd ma zapewnić takim dzieciom opiekę, jeśli rodzice o to wystąpią. 

Rodzice będą mogli ponownie zapisać do pierwszej klasy swoją pociechę, jeżeli w ich opinii 

jako sześciolatek nie poradził sobie. Jak to wygląda w Skórczu? Mnie najbardziej martwi to, 

że będzie mało dzieci przyjętych do przedszkola.  
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 Dyrektor ZSP Andrzej Bunikowski powiedział, że nie chciałby wychodzić przed 

szereg, bo jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne, to wiecie Państwo, że organ prowadzący 

finansuje. U nas to wygląda w ten sposób. W tej chwili mamy w budynku Miejskiego 

Przedszkola dzieci z wychowania przedszkolnego – dwa oddziały dzieci pięcioletnich, które 

od września mogą pozostać w wychowaniu przedszkolnym, ale mogą również pójść do 

pierwszej klasy, za zgodą rodziców. Rodzice będą decydowali, czy dzieci, i w jakiej ilości, 

pójdą do pierwszej klasy, czy pozostaną w wychowaniu przedszkolnym. Jeżeli by pozostały 

w wychowaniu przedszkolnym, ja oczywiście nie chcę wychodzić przed pana burmistrza, bo 

będzie takie spotkanie z rodzicami, jest zaplanowane na 11 lutego, i tam dowiemy się, co 

rodzice planują, natomiast my możemy zrobić w taki sposób, że przywrócimy wychowanie 

przedszkolne w szkole podstawowej, bo tak ustawa dopuszcza. U nas do tej pory wszystkie 

dzieci przedszkolne były w Miejskim Przedszkolu i w tamtym budynku pobierały to 

wychowanie przedszkolne. Natomiast w tej chwili jest możliwość, że oddziały przedszkolne 

dzieci sześcioletnich, mogą być przy szkole. To widzę to w ten sposób, że dwa oddziały z 

małej szkoły idą do szkoły, ponieważ dwa oddziały wychodzą z gimnazjum, ze szkoły 

podstawowej dwa oddziały idą do gimnazjum, więc są dwie sale zwolnione dla maluchów. 

Natomiast dwie sale mamy wolne i chyba bez względu na to, panie burmistrzu, czy to będą 

dzieci sześcioletnie, które pójdą do pierwszej klasy, będą się uczyły tam jako pierwszaki. Czy 

też, jeżeli będą to dzieci przedszkolne. W tym układzie zwalniamy miejsce w przedszkolu 

miejskim dla dzieci przedszkolnych. Ale nie do mnie ta decyzja należy. Ja tylko mówię, jakie 

ja mam możliwości lokalowe. Natomiast kwestia jest tutaj pana burmistrza i de facto 

rodziców. Rzeczywiście tak jest, że ustawa dopuszcza, nawet dzieci, których rodzice uznali, 

mówimy o dzieciach, które w tej chwili są w pierwszej klasie, jeżeli rodzice uznali, że 

dziecko nie radzi sobie w pierwszej klasie, to jest możliwość złożenia wniosku do 31 marca 

do dyrektora szkoły, o pozostawienie dziecka w pierwszej klasie. Dziecko nie jest 

klasyfikowane na koniec roku i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.  

 Burmistrz powiedział, że pod warunkiem, że ta pierwsza klasa zostanie utworzona 

oczywiście. Może być tak, że rodzic będzie miał taką wolę, natomiast nie będzie woli 

rodziców sześciolatków, aby jakiekolwiek dziecko poszło do pierwszej klasy. W takim 

układzie, w ogóle nie utworzymy klas pierwszych.  

 Dyrektor ZSP Andrzej Bunikowski powiedział, że chciałby dopowiedzieć, że mówił o 

możliwości pozostawienia dzieci w pierwszej klasie. Chciałbym dopowiedzieć, że również 

taka możliwość istnieje w przypadku dzieci, które są w tym roku w klasie drugiej, urodzone 

w drugim półroczu roku 2008. One również, na wniosek rodziców, złożony do dyrektora 

szkoły, do 31 marca, mogą pozostać w klasie drugiej. I również nie są klasyfikowane na 

koniec roku i nie otrzymują świadectwa klasyfikacyjnego.  
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 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że na 11 lutego jest zaplanowane spotkanie w 

Miejskim Ośrodku Kultury. Tak naprawdę nie wiemy, jaka będzie decyzja rodziców. Od tego 

to głównie zależy. Pytanie, co dalej? Na razie nie mamy żadnych informacji. Od decyzji 

rodziców wszystko zależy. Myślę, że będziemy mieli miejsca wolne, tak jak pan dyrektor 

tutaj mówił. Dzieci z tzw. małej szkoły pójdą do dużej, dzieci z przedszkola przejdą do małej 

szkoły. Pytanie, na ile godzin? Bo wiecie Państwo doskonale, że w małej szkole nie ma 

stołówki. Nie można wydawać obiadów. Jest to skomplikowane. Trzeba chodzić do szkoły. 

Pytanie, czy jest sens, żeby to dziecko chodziło tu do zerówki, czy zaraz do pierwszej klasy? 

Pytanie o świetlicę. Mamy wiele pytań i wiele wątpliwości. Pewnie też ważnym czynnikiem 

jest kwestia finansowa, nie ukrywam. Pani Skarbnik tak na szybko policzyła, że jeżeli te 

dzieci nie pójdą do klasy pierwszej, to subwencja będzie mniejsza mniej więcej o 200 tys. zł. 

Na dzieci szkolne. Z tego również trzeba sobie zdać sprawę. Zależałoby mi i będę ku temu 

dążył, żeby te dzieci jednak poszły do pierwszej klasy. W tej chwili my już między 300 a 400 

tys. zł dokładamy do subwencji, a teraz jeszcze 200 tys. w roku następnym, to mamy prawie 

600 tys. Z tego też musimy sobie zdać wszyscy sprawę. Myślę, że na komisjach, które będą 

pewnie pod koniec lutego, lub pierw może na takim jakimś nieoficjalnym spotkaniu, 

zobaczymy jak nam się to uda zorganizować, bo też chcielibyśmy o pomysłach do budżetu 

podyskutować, będziemy już mieli pełną wiedzę, jak to będzie wyglądało. Spotkanie będzie 

11 lutego, także przekażemy Państwu informację. Dziękuję.  

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że sobie to zapisał, że pięciolatek teraz nie będzie 

miał obowiązku, ale prawo, by pójść do przedszkola i samorząd ma zapewnić takim dzieciom 

opiekę, jeżeli rodzice o to wystąpią.  

 Dyrektor Bunikowski powiedział, że prawo mają już od trzech lat. Trzeba zrobić 

rozeznanie jeżeli chodzi o deklaracje rodziców dzieci, które są w tej chwili w przedszkolu, ale 

myślę tutaj o dzieciach młodszych niż sześciolatki. Jeżeli one pozostaną i ilu ich pozostanie, 

to wszystko będzie warunkowało ilość miejsc wolnych w przedszkolu. Wszyscy wiemy, że w 

budynku przedszkola mogą być góra trzy oddziały po 25 dzieci. Nic więcej.  

 Burmistrz powiedział, że tak naprawdę możemy mieć  przedszkolu 75 dzieci. Jak by 

się udało zrobić tak, że te dzieci przejdą do małej szkoły do pierwszej klasy. To mamy trzy 

oddziały po 25 dzieci. Te dzieci, które chodzą do Maluszkowa będą mogły być u nas. Rodzice 

mają tańsze opłaty z tego tytułu. Mało tego, jeżeli będziemy mieli miejsca, to możemy 

przyjąć dzieci z poza obwodu, czyli z poza Skórcza, za które już w tej chwili, od 

października, inne samorządy też nam płacą. Także tak naprawdę byłoby to najlepsze 

rozwiązanie. 

 Radny Gawrzyał pytał, ilu sześciolatków pójdzie do pierwszej klasy? 
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 Dyrektor Bunikowski powiedział, że myśli, że spotkanie które ma się odbyć 11 lutego, 

wiele wyjaśni, bo rodzice będą rozmawiali, będą „za” i „przeciw”, ale dopóki nie złożą 

wniosku, że dziecko idzie do pierwszej klasy, to ja też nie będę wiedział.  

 Radny Gawrzyał powiedział, że do końca marca trzeba wiedzieć, na co dyrektor 

Bunikowski odpowiedział, że to jeszcze trochę czasu jest. 

 Przewodniczący Czapiewski powiedział, że w naszym interesie jest, żeby jak 

najwięcej dzieci poszło do pierwszej klasy. Czyli na to wychodzi, że powinniśmy namawiać, 

zachęcać, polecać. 

 Radny Gawrzyał pytał, gdzie można składać gabaryty? Bo przed sesją dostał telefon, 

że ktoś chciałby zrzucić, ale nie wie gdzie.  

 Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z harmonogramem, odpady wielkogabarytowe 

wywożone będą w kwietniu. W harmonogramie ta data jest podana.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XIII sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.35. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 5 załączników. 

 

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                  Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 04.02.2016 r.  


