
PROTOKÓŁ NR XXII/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 09 GRUDNIA 2016 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 11. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście i mieszkańcy miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, GRUDZIEŃ 2016 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXII 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 11. 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 – 11. 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 

AD. 1 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA LATA 2016 - 2020  (załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska. 

W związku z brakiem uwag co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 
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Uchwała Nr XXII/103/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 09 grudnia 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2016 ROK. 

(załącznik nr 4 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska. 

W związku z brakiem uwag co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXII/104/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 09 grudnia 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

PRZYJĘCIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ NA LATA 2016 - 2020 (załącznik nr 5 do protokołu) 

W związku z brakiem uwag co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXII/105/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 09 grudnia 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA PRZYJĘCIE NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ DAROWIZNY 

UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

USYTUOWANA JEST STACJA UZDATNIANIA WODY – RYZOWIE A 

STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SKÓRCZ (załącznik nr 6 do protokołu). 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 
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W związku z brakiem uwag co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXII/106/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 09 grudnia 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  

NA TERENIE GMINY SKÓRCZ (załącznik nr 7 do protokołu). 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 

W związku z brakiem uwag co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXII/107/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 09 grudnia 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO  

PN. „REDUKCJA NISKIEJ EMISJI W SKÓRCZU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ 

ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI NA WYSOKOSPRAWNĄ KOGENERACJĘ  

I BUDOWĘ SIECI CIEPŁOWNICZEJ – I ELEMENT WYSPY 

ENERGETYCZNEJ” (załącznik nr 8 do protokołu). 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 

Radna Barbara Graban pytała, czy tylko bloki będą podłączone do tej instalacji, czy ci 

np. co mieszkają tam dalej na ul. Ogrodowej i na pobocznych ulicach również będą mogli się 

podłączyć? 

Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki odpowiedział, że podłączyć się mogą, tylko jest 

pytanie, czy chcą? 

Burmistrz dodał, że na razie temat jest zamknięty w kwestii bloków. Mamy deklaracje 

wspólnot. Wiemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Kociewie również dostarczyła list 
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intencyjny, przedsiębiorcy również: firma Szarafin, Iglotex i Biedronka. To są potencjalni 

pierwsi nabywcy tego ciepła. Cena jednego gigadżula to będzie około 46 zł brutto. Jest to 

dobra cena.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski pytał, czy to będzie tylko ciepło, czy również 

energia elektryczna, na co Burmistrz odpowiedział, że ciepło i energia elektryczna. 

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 – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXII/108/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 09 grudnia 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

UCHYLENIA UCHWAŁY NR XII/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU  

Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 R. ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ NR XI/47/2015 

RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Z DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.  (załącznik nr 9 do protokołu). 

Projekt powyższej uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska. 

W związku z brakiem uwag co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXII/109/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 09 grudnia 2016 r. 

została podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

Radny Roman Pietrzykowski zadał pytanie odnośnie wyspy energetycznej, czy 

wiadomo już kiedy to mogłoby ruszyć i kiedy pierwsi mieszkańcy będą mogli z tego 

korzystać? 
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Burmistrz odpowiedział, że w przyszłym tygodniu składany jest wniosek. To jest 

pierwsza część. Drugą częścią będzie nasz wspólny wniosek, łącznie z przedsiębiorcami na 

odnawialne źródła energii, który będzie składany w styczniu. Tutaj będziemy musieli czekać 

na decyzję Urzędu Marszałkowskiego, kiedy projekty zostaną rozpatrzone i kiedy zostaną 

podpisane umowy na dofinansowanie. Myślę, że powinno się to zacząć jeszcze w 2017 roku, 

najpóźniej w 2018. A z tych dobrych wiadomości, to chciałbym powiedzieć, że 19 grudnia br. 

podpisujemy w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd. porozumienie dot. budowy 

gazociągu. To jest inny projekt, ale również mający na celu doprowadzenie gazu do Skórcza.  

Radny Roman Pietrzykowski stwierdził, że wynika z tego, iż mieszańcy jeszcze trzy 

zimy będą musieli radzić sobie po staremu. 

Radny Adam Gawrzyał pytał jaka jest sytuacja w Związku Gmin Wierzyca na dzień 

dzisiejszy? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że na dzień dzisiejszy dług ZG Wierzyca 

wynosi ponad 6,7 mln zł. Są to długi mieszkańców, którzy nie mają zapłacone rachunków. 

Gdyby nie było tych zaległości, to ZG Wierzyca by się bilansował. W środę byłem na 

spotkaniu gmin, które pozostają w Związku, później przyjechali przedstawiciele kilku gmin, 

które wychodzą ze Związku i ustaliliśmy, że podejmiemy uchwałę, która będzie takim 

porozumieniem, że każdy za swoich mieszkańców będzie musiał niestety zapłacić. Zgodnie z 

przelicznikiem na jednego mieszkańca. I gminy, które pozostały i gminy, które wychodzą. 

Takim punktem spornym była kwestia ewentualnie ściągniętych w późniejszym okresie 

zobowiązań przez urzędy skarbowe. Tutaj też doszliśmy do porozumienia, że nie całość, która 

zostanie ściągnięta przez komorników będzie przekazana gminom, które opuszczają Związek, 

a kwota 60%. Dzisiaj otrzymałem pocztą elektroniczną poprawiony projekt tej uchwały, a w 

przyszłym tygodniu, w środę, jest zgromadzenie i zostanie podjęta uchwała. Też ustaliliśmy, 

że wszyscy przedstawiciele, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydent podpiszą się pod tym 

wnioskiem konkretnie jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, żeby później nikt nie mówił, że nie 

było to ustalone i ktoś ma w tej chwili inne zdanie. Ustaliliśmy również, że nie będzie trzeba 

wpłacać wszystkiego na koniec roku, tylko będzie to można zrobić w ratach, do 27 lutego 

2017 roku, żeby 28 lutego można zrobić przelewy i wszystko uregulować. Dogadaliśmy się 

także z Gminą Miejską Starogard i Gminą Skarszewy, jeżeli chodzi o prolongatę terminów 

płatności.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski pytał, czy w porównaniu z ubiegłym rokiem, 

zobowiązania są większe, czy mniejsze? 

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o Skórcz, to od stycznia do października br. 

zobowiązania mieszkańców wobec Związku wzrosły o ponad 2 tys. zł. Sami mieszkańcy 

Skórcza mają w tej chwili pewnie około 90 tys. zł zaległości.  
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Radna Justyna Kreja pytała, czy gminy jeszcze wychodzą ze Związku? 

Burmistrz odpowiedział, że nie. Gminy mogły wychodzić ze Związku tylko do 

czerwca. Od tego czasu nie.  

Radny Henryk Czarnecki pytał, czy jest możliwość ujawnienia danych osób, które 

zalegają z tymi opłatami, bo to mogłoby ich zmobilizować do zapłaty? 

Burmistrz odpowiedział, jest tego świadomy, ale nie ma takiej możliwości. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXII sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.25. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 9 załączników. 

 

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                  Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 13.12.2016 r.  


