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W sesji udział wzięło 13. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 14.00 otwarcia XXXVI 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, 

- „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 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 radni otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 r., w związku z czym 

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

co do tego sprawozdania oraz informacji. 
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AD.2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZA 2017 ROK –PRZEDSTAWICIEL 

SPZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA. (załącznik nr 4 do protokołu)   

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono od 

jego odczytania. W związku z tym, iż na sesję Rady Miejskiej nie przybył zaproszony 

przedstawiciel SPZOZ Przychodnia Lekarska, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski odczytał otrzymane od kierownik SPZOZ pismo (załącznik nr 5 do protokołu).  

W związku z odczytanym pismem Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski 

poinformował radnych, iż jeżeli mają jakieś pytania lub uwagi co do działania SPZOZ 

Przychodnia Lekarska prosi o składanie ich do niego na piśmie. Dodał, że następnie zostaną 

one przekazane kierownik SPZOZ Przychodnia Lekarska z prośba o udzielenie na nie 

pisemnej odpowiedzi. Powiedział również, że jeżeli taka będzie wola rady, to kierownik 

SPZOZ Przychodnia Lekarska zostanie zaproszona na kolejną sesję Rady Miejskiej. 

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

 

AD.3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE WSPIERANIA 

RODZINY – PRZEDSTAWIA KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ.(załącznik nr 6 do protokołu) 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 r., w związku z czym 

odstąpiono od jego odczytania. W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski udzielił głosu radnej Ewie Lipińskiej, która zapytała panią kierownik MOPS 

Marzenę Ośko o to, czy wystąpiły w naszej gminie sytuacje, że osoby, które wystąpiły                     

o świadczenie 500+ pobrały je niezasadnie i musiały oddać nienależnie pobraną kwotę? 

Kierownik MOPS Marzena Ośko odpowiedziała, że jak do tej chwili nie zdarzyły się 

takie przypadki. Dodała, że występowały jedynie takie sytuacje, w których osoby omyłkowo 

nie zgłosiły, że podjęły pracę i były to małe kwoty występujące z miesiąca na miesiąc. 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

 

AD. 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 

SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU ZA ROK 2017 – PRZEDSTAWIA KIEROWNIK 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ.  

(załącznik nr 7 do protokołu) 
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Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, w związku z czym 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) 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 r., w związku z czym 

odstąpiono od jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań,                     

co do powyższego sprawozdania.  

 

AD.6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SKÓRCZU ZA 2017 

ROK. (załącznik nr 9 do protokołu) 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 r., w związku z czym 

odstąpiono od jego odczytania. Radni nie wnieśli również żadnych uwag ani zapytań,              

co do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ              

NA LATA 2018-2023. (załącznik nr 10 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 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. 

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. 
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Uchwała XXXVI/187/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK. 

 (załącznik nr 11 do protokołu)   

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 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 Barbra Graban.  

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 XXXVI/188/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPARWIE UDZIELENIA 

POMOCY FINANSOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 

PRZEBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 222 – UL. POMORSKIEJ, W CELU 

POPRAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. 

(załącznik nr 12 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji  bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji             

w dniu 26 marca 2018 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. 
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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 XXXVI/189/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU 

UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH 

PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ A TAKŻE TRYBU 

I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH POBRANIA I 

WYKORZYSTANIA. (załącznik nr 13 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały Burmistrz Miasta bardzo szczegółowo omówił                         

na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 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 tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu 

radnemu Romanowi Pietrzykowskiemu, który zapytał Burmistrza Miasta o to, czy 

przedszkole prywatne działające na terenie miasta otrzymuje dotację również na dzieci 

poniżej wieku określonego w przepisach. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że przedszkole prywatne, zgodnie             

z przepisami, otrzymuje dotację na dzieci w wieku 2,5 lat. 

W związku z brakiem kolejnych 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. 
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Uchwała XXXVI/190/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

„PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ NA ROK 2018” (załącznik nr 14 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji  bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji             

w dniu 26 marca 2018 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, 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 XXXVI/191/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 12 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

NIEODPŁATNEGO PRZYJĘCIA DO ZASOBU KOMUNALNEGO GMINY 

MIEJSKIEJ SKÓRCZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH SKARBU PAŃSTWA.           

(załącznik nr 15 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji  bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji             

w dniu 26 marca 2018 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. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

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 XXXVI/192/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 13 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

UDZIELENIA BONIFIKATY OD OPŁATY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA 

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 

NIERUCHOMOŚCI ORAZ OKREŚLENIA WARUNKÓW JEJ STOSOWANIA. 

(załącznik nr 16 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji  bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji             

w dniu 26 marca 2018 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, 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 XXXVI/193/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 



 9 

AD. 14 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD 

SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY 

MIEJSKIEJ SKÓRCZ. (załącznik nr 17 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji  bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji             

w dniu 26 marca 2018 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, 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 XXXV/194/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

AD. 15 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE 

WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

STANOWIĄCEJ MIENIE GMINY MIEJKSIEJ SKÓRCZ W DRODZE PRZETARGU 

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO. (załącznik nr 18 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji  bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji             

w dniu 26 marca 2018 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. 
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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 XXXVI/195/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD. 16 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

REGULAMINU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI CELOWEJ NA 

DOFINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDEŁ 

ENERGII CIEPLNEJ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ W RAMACH 

KONKURSU „CZYSTE POWIETRZE POMORZA – MIASTO SKÓRCZ”  

(EDYCJA 2018). (załącznik nr 19 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji  bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji             

w dniu 26 marca 2018 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, 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 XXXVI/196/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 
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AD. 17 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU 

MIASTA SKÓRCZ NA STAŁE OKRĘGI WYBORCZE ORAZ USTALENIA ICH 

GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W OKRĘGU. 

 (załącznik nr 20 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Sekretarz Miasta bardzo szczegółowo omówił                          

na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2018 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, 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 XXXVI/197/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 marca 2018 r. została 

podjęta. 

 

AD.18 SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI ZA 2017 ROK 

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła jej przewodnicząca 

Barbara Graban. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarczej przedstawił jej przewodniczący Roman 

Pietrzykowski. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej przedstawiła jej przewodnicząca Ewa 

Lipińska. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2017 roku przedstawiła jej 

przewodnicząca Justyna Kreja. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 
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 - „za” przyjęciem sprawozdań z prac komisji – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski odczytał pismo 

mieszkańców ul. Ogrodowej w Skórczu, które wpłynęło do Burmistrza Miasta, jak również 

do Rady Miejskiej (treść pisma stanowi załącznik nr 25 do protokołu). Następnie poprosił 

Komisję Gospodarczą, aby zajęła się tym tematem oraz Burmistrza Miasta o zajęcie 

stanowiska w tej kwestii. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że był z Kierownikiem Referatu 

Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji na wizji lokalnej na tej ulicy, gdzie 

ustalił, że zalewanie posesji dotyczy w zasadzie jednego budynku położonego po prawej 

stronie, na końcu ul. Ogrodowej. Dodał, że rozważana jest tam możliwość założenia kraty lub 

rynny, bądź ewentualnie ściąć lekko skarpę tak, aby woda mogła zlatywać na pobocze. 

Powiedział również, że czytając treść pisma mieszkańcy chcieliby, aby był tam do końca 

wylany asfalt, zrobione chodniki, a w tej chwili na pewno nie ma na to środków w budżecie 

tym bardziej, ze ta droga jest utwardzona. Kontynuując powiedział, że życzyłby sobie żeby 

chociaż tak utwardzone drogi były na Osiedlu Leśnym ale niestety nie są. Powiedział, 

również, że w gestii Rady pozostanie to, co w tym temacie dalej będzie się działo oraz,                  

że uważa, iż Komisja Gospodarcza na pewno odpowiednio się tym tematem zajmie.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski ponownie zwrócił się do 

przewodniczącego Komisji Gospodarczej z prośbą o zajęcie się tą sprawą. Następnie udzielił 

głosy Radnemu Adamowi Gawrzyał, który zapytał Burmistrza Miasta o treść umowy                      

z SPZOZ Przychodnia Lekarska i o to dlaczego w poniedziałek i piątek nie ma w przychodni 

lekarza? 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki zapytał radnego Adama Gawrzyał o to, czy 

rzeczywiście w poniedziałek i piątek nie ma lekarza? 

 Radny Adam Gawrzyał odpowiedział, że nie ma w te dni lekarza po południu. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki poprosił o nie wprowadzanie zebranych w błąd, 

gdyż w te dni jest lekarz, tylko nie po południu 

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że w poniedziałek od godziny 15 do 18, a w 

piątek od godziny 13 do 18 nie ma. 
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Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że wszyscy dokładnie wiedzą jak 

wygląda realizacja umowy z Przychodnią Hallera, gdyż ten temat jest poruszany przez 

ostatnie lata. Powiedział, że zmieniły się realia, nie tylko u nas, ale także w innych 

przychodniach na terenie powiatu starogardzkiego. Dodał, że nawet w Starogardzie nieraz 

trzeba się kilka dni wcześniej rejestrować do lekarza pierwszego kontaktu, a u nas aż tak źle 

nie jest. Następnie powiedział, że w tym roku kończy się umowa z Przychodnią Lekarską i na 

pewno w drugiej połowie roku będzie trzeba się zająć tematem związanym z kolejnym 

postępowaniem przetargowym na wyłonienie firmy, która będzie świadczyła usługi w naszym 

obiekcie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że rozumie,                    

iż odbędzie się to na zasadzie konkursu? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że oczywiście. 

Radny Adam Gawrzyał zapytał Burmistrza Miasta o to, kto jest odpowiedzialny                    

za stan schodów i szyb w budynku przychodni? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że gmina dokonuje niezbędnych 

remontów na zewnątrz budynku, natomiast to, czy szyba jest elementem zewnętrznym,               

czy wewnętrznym to można by było się nad tym zastanawiać. Dodał, że schody w ubiegłym 

roku zostały naprawione i wszystkie uszkodzone płytki zostały wymienione. Powiedział 

również, że zwracał uwagę pracownikom przychodni, że stan w jakim obecnie są schody jest 

to kwestia sypania na nie soli. Kontynuując powiedział, że takiego stanu degradacji schodów 

nie było nigdy wcześniej i ewidentnie widać w jakich miejscach jest ta sól ciągle sypana                  

i niestety beton tego nie wytrzymuje. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że pan radny 

zapytał o to, kto jest odpowiedzialny za schody, a nie o to co było przyczyną, chyba najemca? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że w umowie jest to tak zapisane,             

że to co jest na zewnątrz budynku jest w gestii miasta. Dodał, że w roku ubiegłym wzorem lat 

poprzednich miasto naprawiało te schody. Powiedział również, że zaznaczał w przychodni, 

aby te schody były czyszczone, a nie sypane, gdyż nie jest sztuką wysypać sól, ponieważ                

za chwilkę nie będzie do czego kleić tych płytek. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał, kto tą sól tam sypie? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że pracownicy przychodni. 

Radna Barbara Graban powiedziała, że na tych schodach jest wszystko aż skruszone. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że rewelacją byłoby, gdyby miasto było 

stać na zrobienie schodów do przychodni w taki sposób jak zostały zrobione w bibliotece. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że proponuje, aby 

w nowej umowie był zapis, że za schody odpowiada najemca. 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że nie wie, kto tak wybierał ale jego zdaniem 

płytki w zimie są tam niebezpieczne. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że prosi o to, aby radny Adam Gawrzyał 

nie obciążał obecnej Rady za decyzje sprzed trzydziestu paru lat. Dodał, że te płytki są tam  

od kilkudziesięciu lat i w tej chwili jest już nawet problem z dobraniem płytek, do tych, które 

tam są tak aby nie wyglądało to zbyt ordynarnie. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu 

radnemu Romanowi Pietrzykowskiemu, który powiedział, że może faktycznie z czasem 

trzeba będzie się pochylić nad tymi schodami. Dodał, że w tej chwili burmistrz ma rację                   

i sypanie soli na płytki nie jest dobre ale być może następna rada pochyli się nad tym 

problemem aczkolwiek te schody są potężne. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił o wypowiedź w tej 

sprawie radnego Piotra Frosta. 

Radny Piotr Frost powiedział, że oczywiście te schody można wymienić ale to będzie 

ogromy koszt. Dodał, że dla zmniejszenia kosztów można by było ewentualnie skorzystać                 

z zamienników o grubości dwóch cm, jeżeli chodzi o granit. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że ma propozycję, 

aby Komisja Gospodarcza pochyliła się nad tym tematem, a następnie oddał głos 

Burmistrzowi Miasta. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że zakończyło się studium formalne 

złożonego przez Związek Gmin Wierzyca wniosku na budowę PSZOK-u i zostało                         

to pozytywnie rozpatrzone oraz przeszło do kolejnego etapu sprawdzania przez komisję 

studium wykonalności, w związku z czym prawie na pewno będzie ten projekt realizowany        

na terenie miasta. Następnie powiedział, że w dniu wczorajszym podpisał umowę                          

z Wojewodą Pomorskim na realizację przebudowy drogi. Dodał, że na 15 kwietnia postara 

się, aby został złożony wniosek w ramach dodatkowych środków na modernizację ul. Prusa.  

Powiedział również, że w budżecie są na ten cel środki ale może się uda i będzie na ten cel 

jakaś pomoc z zewnątrz. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że gdyby się udało pozyskać te środki,                     

to rozumie, iż te środki, które pozostaną z ul. Prusa zostaną przekazane na ul. Główną. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że to co się stanie z tymi środkami 

pozostanie w gestii Rady. Dodał, że jest tam kwestia sfrezowania wszystkiego, 
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wypoziomowania wszystkich studni oraz nowej nawierzchni. Powiedział również, że nie jest 

pewny, czy 200 tyś. złotych, by na ten cel wystarczyło. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta złożyli 

obecnym życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXXVI                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 14.50. Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 13 załączników. 

  

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

                               Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 03.04.2018 r.  


