
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 14 GRUDNIA 2017 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. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXXIV 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 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, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki autopoprawką wprowadził             

do porządku obrad dodatkowe 2 punkty, a mianowicie punkt 7 - Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Skórcz na lata 

2017-2021 oraz punkt 8 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na rok 2017. 

Do porządku obrad radni nie wnieśli żadnych innych wniosków.  

Porządek obrad po dokonanej przez Wiceprzewodniczącego Rady autopoprawce 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

W tym miejscu nastąpiła miła uroczystość wręczenia przez Burmistrza Miasta Janusza 

Koseckiego, pani Alicji Kalinowskiej – nauczycielce Zespołu Szkół Publicznych  

w Skórczu aktu nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 

Z tej okazji Burmistrz wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem 

Koseckim złożyli pani Alicji serdeczne gratulacje oraz wręczyli kwiaty. 
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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)    

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 grudnia 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań 

co do tego sprawozdania oraz informacji. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2018-2023. 

(załącznik nr 5 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 grudnia 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań  

co do powyższego projektu uchwały. 

Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska odczytała Uchwałę Nr 171/g126/F/V/17 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2017 r. 

w sprawie opinii  o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej 

Skórcz na lata 2018 – 2023 (uchwała RIO stanowi załącznik nr 6 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. 

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

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

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 
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Uchwała XXXIV/170/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

UCHWALENIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK. 

 (załącznik nr 7 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały przedstawiła zebranym Pani Skarbnik Barbara 

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

uchwały.  

Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska odczytała Uchwałę Nr 172/g126/F/V/17 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2017 r. 

w sprawie opinii  o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2018 rok             

oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu (uchwała RIO stanowi 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. 

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

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

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPARWIE 

ZATWIERDZENIA ROCZNEGO PLANU POTRZEB W ZAKRESIE 

WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W SKÓRCZU                           

W ROKU 2018.          

(załącznik nr 9 do protokołu)    
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Powyższy projekt uchwały Burmistrz Miasta Janusz Kosecki bardzo szczegółowo 

omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 grudnia 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań    

co do powyższego projektu uchwały. 

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. 

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

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

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIV/172/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK. 

(załącznik nr 10 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały Burmistrz miasta Janusz Kosecki bardzo szczegółowo 

omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 grudnia 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań            

co do powyższego projektu uchwały. 

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 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

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

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

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 
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- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/173/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK. 

(załącznik nr 11 do protokołu) 

 Powyższy projekt uchwały Burmistrz Miasta Janusz Kosecki bardzo szczegółowo 

omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 listopada 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań              

co do powyższego projektu uchwały. 

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 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

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

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

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIV/174/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE                    

ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ NA LATA 2017-2021. 

(załącznik nr 12 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały przedstawiła radnym Pani Skarbnik Barbara 

Krzyżanowska. 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 jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 
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- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIV/175/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2017 ROK. 

 (załącznik nr 13 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 12 grudnia 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. 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 jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXIII/176/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 14 grudnia 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9 PRZEDSTAWIENIE PLANÓW PRACY KOMISJI NA PIERWSZE 

PÓŁROCZE 2018 ROKU. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki poprosił przewodniczących 

poszczególnych komisji o odczytanie przygotowanych planów pracy na I półrocze 2018 roku 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiła 

jej Przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 14 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Gospodarczej na pierwsze półrocze 2017 roku przedstawił jej 

Przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 15 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Społecznej na pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiła jej 

Przewodnicząca Ewa Lipińska (załącznik nr 16 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiła jej 

Przewodnicząca, Justyna Kreja (załącznik nr 17 do protokołu). 
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W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki udzielił głosu 

Radnej Justynie Kreja, która zapytała obecnej na sesji pani adwokat, czy bardzo rozbudowana 

forma planu pracy przedstawiona przez przewodniczącą Komisji Społecznej jest właściwą 

formą sporządzania tego planu. 

Pani adwokat Anna Izgarszew odpowiedziała, że generalnie nie ma wytycznych               

co do tego w jaki sposób powinny być sformułowane plany pracy komisji, więc mogą one być 

zarówno rozbudowane, jak i w formie skrótowej. Dodała, że najlepiej jest ujmować wszystko 

ogólnie, tak aby to co wyjdzie w trakcie realizacji tego planu wszystko się w nim mieściło,              

a nie wychodziło poza plan pracy komisji. 

W związku z brakiem kolejnych uwag co do przedstawionych planów pracy komisji, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosownie nad ich przyjęciem. 

Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem planów pracy komisji na pierwsze półrocze 2018 roku – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Plany pracy komisji na I półrocze 2018 roku zostały przyjęte. 

 

AD. 10 PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ                     

NA 2018 ROK. 

(załącznik nr 18 do protokołu) 

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2018 przedstawił zebranym Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej Rafał Kosecki. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do 

powyższego planu pracy. 

W związku z brakiem uwag co do przedstawionego planu pracy Rady Miejskiej na 

2018 rok, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosownie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem planu pracy Rady na 2018 rok – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Skórczu na 2018 rok został przyjęty. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 
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 W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki udzielił głosu 

Januszowi Koseckiemu Burmistrzowi Miasta Skórcz, który powiedział, że do urzędu 

wpłynęła w dniu dzisiejszym odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich dotycząca przejścia 

przy ul. Pomorskiej, w której podtrzymują oni stanowisko dotyczące modernizacji tego 

przejścia w celu poprawienia bezpieczeństwa w tym miejscu i jednocześnie zwracają się              

do naszej gminy o partycypację w kosztach tej inwestycji. Następnie burmistrz podziękował 

wszystkim radnym, a w szczególności radnemu Adamowi Gawrzyał za pomoc i organizację 

Mikołajek. 

 Następnie Radny Adam Gawrzyał powiedział, że Mikołaj organizowany jest u nas już 

15 lat i bez pomocy sponsorów, którym bardzo dziękuje, na pewno to by się nie udało. 

 W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki udzielił głosu 

Radnemu Romanowi Pietrzykowskiemu, który zapytał, czy zostanie uzupełniony znak 

ograniczenia prędkości do 40 km/h na ul. Starogardzkiej od wjazdu ze strony Starogardu, 

gdyż on tam zniknął. Następnie poruszył temat parkowania pojazdów w ciągu, na łuku drogi, 

na ul. Starogardzkiej. Dodał, że zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców blokują one wyjazd 

mieszkańców tej ulicy z własnych posesji. 

 Wiceprzewodniczący Rady Rafał Kosecki powiedział, że nie wie, czy ma to związek   

z tymi zgłoszeniami ale, gdy dziś jechał na sesję Rady Miejskiej bardzo uważał, gdzie 

parkuje, gdyż po mieście jeździła policja. 

 Radna Ewa Lipińska powiedziała, że Komisja Społeczna miała spotkanie                             

z przedstawicielem Posterunku Policji w Skórczu, na które nikt poza członkami Komisji 

Społecznej nie chciał przyjść, a być może by się przydało uczestniczyć w takim spotkaniu. 

Radny Roman Pietrzykowski odpowiedział, że nie otrzymał zaproszenia na                        

to spotkanie, a właściwym jest zapraszanie chociażby przewodniczących poszczególnych 

komisji, gdy spotkanie dotyczy tematów ogólnych dotyczących wszystkich mieszkańców. 

Dodał, że na pewno chętnie na takie spotkanie by przybył gdyby otrzymał takie zaproszenie. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta Skórcz w kwestii niewłaściwie parkujących 

pojazdów na ul. Starogardzkiej dwukrotnie rozmawiał osobiście z właścicielami tych 

pojazdów z prośbą o właściwe parkowanie tych pojazdów. Dodał, że przez kilka dni po tej 

rozmowie było trochę lepiej ale skoro sytuacja się powtarza będzie oficjalne pisemne 

wystąpienie do tych  osób, aby ten temat uporządkować. 
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zakończył XXXIV                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.42. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 18 załączników. 

  

 

           Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

 

                             Rafał Kosecki 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 18.12.2017 r.  


