
PROTOKÓŁ NR XLV/2018 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 14. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, PAŹDZIERNIK 2018 



 2 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00. otwarcia XLV 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 14. 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 – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4  ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Do porządku obrad radni nie wnieśli żadnych innych wniosków.  

 

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 posiedzeniach komisji w dniach 03 i 08 października 2018 r., w związku                   

z czym radni odstąpili od jego odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań, co do 

powyższego sprawozdania.  

 

 



 3 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2018 ROK.  

 (załącznik nr 4 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 03 i 08 października 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 – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLV/229/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2018-2027. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniach komisji w dniach 03 i 08 października 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 – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLV/230/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 2018 r. 

została podjęta. 
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AD. 4  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD OBOWIĄZKU PRZETARGOWEGO TRYBU 

ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH 

WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJKSIEJ SKÓRCZ I ZGODY NA ICH DZIERŻAWĘ           

NA OKRES 5 LAT. (załącznik nr 6 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pan Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji Marcin Hałas bardzo szczegółowo omówił na posiedzeniach 

komisji w dniach 03 i 08 października 2018 r., w związku z czym radni odstąpili od jego 

ponownego omawiania.  

Obecny na sesji Rady Miejskiej Pan J.M. powiedział, że przewodniczący nie 

skierował zapytania wyłącznie do radnych więc on również może zadać pytanie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski odpowiedział, że jest to sesja 

Rady Miejskiej, w związku z czym zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają jakieś 

zapytania lub uwagi co do projektu przedmiotowej uchwały? 

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. 

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 – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLV/231/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

PROJEKTU REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ W CELU PRZEKAZANIA 

GO DO ZAOPINIOWANIA ORGANOWI REGULACYJNEMU.   

(załącznik nr 7 do protokołu) 



 5 

Powyższy projekt uchwały Pan Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Roman 

Jerkiewicz bardzo szczegółowo omówił na posiedzeniach komisji w dniach 03 i 08 

października 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 – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLV/232/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 2018 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ              

W SPRAWIE STATUTU MIASTA SKÓRCZ, UCHWALONEGO UCHWAŁĄ                  

NR XVIII/104/2008 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU Z DNIA 10 LIPCA 2008 R. 

(załącznik nr 8 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Sekretarz Miasta Wojciech Wierzbowski bardzo 

szczegółowo omówił na posiedzeniach komisji w dniach 03 i 08 października 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. 



 6 

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 – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XLV/233/2018 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 11 października 2018 r. 

została podjęta. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski odczytał 

informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady 

Miejskiej w Skórczu za rok 2017 (załącznik nr 9 do protokołu). 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Burmistrzowi Miasta Januszowi Koseckiemu, który odczytał informację z dokonanej analizy 

oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Skórczu oraz pracowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Skórcz za rok 2017 (załącznik nr 10 do 

protokołu). 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos Panu 

J.M., który zapytał burmistrza dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na złożone we wtorek                 

do urzędu miasta dwa pisma dotyczące debaty publicznej z kandydatem na burmistrza oraz 

zapytanie o budżet miasta, umowę z wykonawcą na przebudowę ul. Długiej, jak również 

kredytów zaciągniętych przez Gminę. Dodał, że był w Urzędzie Miejskim w środę                           

i dowiedział się, że burmistrz jest do poniedziałku na urlopie, co nie jest prawdą, bo burmistrz 

ma urlop do piątku. Następnie powiedział, że zapytał, czy w przypadku nieobecności 

burmistrza pisma do niego kierowane są przekazywane zastępcy burmistrza do rozpatrzenia, 

na co uzyskał odpowiedź pozytywną. Kontynuując powiedział, że debata z kandydatem                

na burmistrza odbędzie się w sobotę  o godzinie 16.00., w lokalu „Pod wieżą” bez względu  

na to, czy pan burmistrz przyjął  to zaproszenie na debatę, czy też nie. Powiedział również,             

że nie otrzymał odpowiedzi od pani skarbnik na pismo dotyczące spraw finansowych gminy 

w związku z czym chciałby zapytać, czy wzór umowy z wykonawcą zamieszczony                         

w internecie jest podpisany przez pana burmistrza? 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Januszowi Koseckiemu, który powiedział, że jeżeli chodzi o pytanie dotyczące debaty 
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publicznej, to dziś otrzymał to pismo. Dodał, że jeżeli chodzi o jego urlop, to przebywa                    

on na nim do piątku. Następnie powiedział, że do pisma na temat debaty odniesie się na 

piśmie, jednakże chciałby zaznaczyć, że to pismo powinno zostać skierowane do 

pełnomocnika komitetu wyborczego, a nie do burmistrza miasta, gdyż rozumie, że chodzi              

w tym piśmie o debatę pomiędzy dwoma kandydatami na burmistrza miasta. Kontynuując 

powiedział, że jeżeli chodzi o pismo skierowane do Pani Skarbnik, to nie chce się 

wypowiadać ponieważ jest na urlopie i nie zna tematu. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos Skarbnik 

Miasta Barbarze Krzyżanowskiej, która powiedziała, że każdy ma prawo do tego, aby zwrócić 

się do urzędu o udzielenie informacji publicznej i na taki wniosek, który złożył Pan J.M. 

urząd musi odpowiedzieć w ciągu czternastu dni. Kontynuując powiedziała, że ona nie ma 

takich kompetencji żeby odpowiedzieć na takie informacje, gdyż w tej kwestii kompetencje 

ma wyłącznie Burmistrz. Dodała, że pracownicy merytoryczni przygotowują odpowiedzi              

na takie wnioski ale odpowiedź jest podpisywana tylko i wyłącznie  przez burmistrza i wtedy 

wędruje do wnioskodawcy. 

J.M. powiedział, że nie zadowala go taka odpowiedź i następnie zapytał, czy do wzoru 

umowy zamieszczonej w internecie zostały wprowadzone zmiany i czy umowa została 

aneksowana, gdyż we wzorze jest napisane, iż oddanie drogi ma nastąpić w dniu trzeciego 

sierpnia, a każdy dzień opóźnienia to jest 1% odsetek, co według jego wyliczeń dałoby kwotę 

21.440 zł? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał do kogo skierowane 

jest to pytanie? 

J.M. odpowiedział, że do Burmistrza Miasta. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że umowa ta na pewno była 

aneksowana, gdyż wypadły dodatkowe prace w postaci konieczności przebudowy wodociągu 

ale nie pamięta w tej chwili dokładnych szczegółów tego aneksu. Dodał, że to pytanie 

zawierał również wniosek złożony do urzędu przez Pana J.M. i na pewno uzyska on na nie 

odpowiedź pisemną. 

J.M. zapytał jeszcze o to, na ile w tej chwili zadłużone jest nasze miasto? 

Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy miasto 

zadłużone jest na kwotę 1.365 tyś złotych. 

J.M. zapytał dlaczego umowy zawierane z mieszkańcami w dniu 01.01.2017 r.                     

na dzierżawę garaży są teraz zawierane na 5 lat, a nie jak było dotychczas na  rok i czy 

związane jest to z kampanią wyborczą? 
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Odpowiedzi na to pytanie udzielił Marcin Hałas kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, który powiedział, że burmistrz może zawrzeć umowę 

dzierżawy bez zgody Rady na okres trzech lat. Dodał, że w związku z tym, iż na te działki              

są zawsze chętne te same osoby, które inwestują w garaże na nich się znajdujące, a po trzech 

latach trzeba z nimi te umowy rozwiązywać i muszą oni teren uporządkować do czasu 

zawarcia nowej umowy, na podstawie której mogą ponownie postawić blaszak. Kontynuując 

powiedział, że propozycja podjęcia uchwały w sprawie wydłużenia okresu dzierżawy wynikła 

z chęci ułatwienia osobom dzierżawiącym te działki formalności z tym związanych. 

Radny Henryk Czarnecki zapytała Skarbnik Miasta Barbarę Krzyżanowską, czy 

pamięta jakie było zadłużenie miasta na początku kadencji obecnej Rady? 

Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska odpowiedziała, że była to kwota około 2 mln 

złotych. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

obecnemu na sesji Panu J.C., który zapytał dlaczego dopiero dziś dowiaduje się o tym, że jest 

Rada Miasta, że dziś jest posiedzenie? 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski odpowiedział, że zgodnie                 

z przepisami prawa ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej musi być umieszczone w biuletynie 

informacji publicznej i jest to przestrzegane. Dodał, że również plakaty z informacją o sesji 

umieszczane są na tablicach informacyjnych w mieście. 

Pan J.C. powiedział, że na jego ulicy nie było żadnego ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał Pana J.C., czy wie on 

co to jest biuletyn informacji publicznej? 

Pan J.C. odpowiedział, że wie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że jeżeli Państwo 

obecni na sesji Rady Miejskiej będący kandydatami na radnych Rady Miejskiej w Skórczu 

chcą brać udział w polityce, to na pewno wiecie, że w biuletynie informacji publicznej takie 

informacje są więc nie bardzo rozumie pytanie. 

Pan J.M. powiedziała, że zwyczajowo przyjęte było, ze taka informacja była również 

umieszczana na słupach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że rozumie, iż jest 

taka uwaga, aby umieszczać taką informację również na słupach. 

Janusz Kosecki Burmistrz Miasta powiedział, że od zawsze informacja o sesjach Rady 

miejskiej jest umieszczana w biuletynie informacji publicznej, a dodatkowo zakupione 

zostały gabloty, w których również te ogłoszenia są. Dodał, że również na słupach 

ogłoszeniowych ta informacja jest umieszczana w sposób zwyczajowo przyjęty. Następnie 
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powiedział, że w toku trwającej obecnie kampanii wyborczej urząd nie jest w stanie kleić co 

drugi dzień nowych ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych ale w gablotach i na stronie 

biuletynu informacji publicznej wszystko jest. 

Pan J.C. powiedział, że osobiście nie wchodzi w niektóre strony, gdyż nie jest tak 

kompetentny jak pan burmistrz ale na ul. 3-go Maja nie ma ani gabloty, ani słupa, więc gdyby 

burmistrz był łaskawy takie coś tam zrobić to byłoby ok. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że rozumie, iż Pan 

J.C. składa wniosek o umieszczenie dodatkowej tablicy na ul. 3-go Maja. 

Pan J.M. powiedział, że na słupach nie ma informacji, natomiast wisi karteczka z tą 

informacją na tablicy przy urzędzie miasta. 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

obecnemu na sesji Panu B.R., który zapytała o to dlaczego jeden z przedsiębiorców z naszego 

miasta nie dostał w tym roku zezwolenia na sprzedaż grochówki wojskowej? 

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Marcin Hałas kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, który powiedział, że urząd nie wydaje tego typy 

zezwoleń, a poza tym nie wpłynął w tej sprawie żaden wniosek. 

W tym momencie na zakończenie Burmistrz Miasta Janusz Kosecki razem                   

z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Czapiewskim podziękowali Radnym                  

za dotychczasową pracę w Radzie oraz wręczyli wszystkim pamiątkowe statuetki. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XLV                         

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

maszynopisu i 10 załączników. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 15.10.2018 r.  


