
PROTOKÓŁ NR IV/2019 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 26 LUTEGO 2019 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. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00. otwarcia IV 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) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski autopoprawką wprowadził             

zmiany w porządku obrad i z punktu 2 zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Starogard Gdański.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad 

przyjęciem porządku obrad sesji po zgłoszonej autopoprawce. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Porządek obrad po dokonanej przez Przewodniczącego Rady autopoprawce stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.  
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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 posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 lutego 2019 r., w związku                   

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

co  do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2019 ROK.  

 (załącznik nr 5 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 lutego 2019 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 IV/21/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ               

NA LATA 2019-2027. (załącznik nr 6 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 lutego 2019 r., w związku z czym radni 

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

powyższego projektu uchwały. 
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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 IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 4  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD 

SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  

GMINY MIEJKSIEJ SKÓRCZ. 

(załącznik nr 7 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji Marcin Hałas bardzo szczegółowo omówił na posiedzeniu 

wspólnym komisji w dniu 19 lutego 2019 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 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 IV/23/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r. została 

podjęta. 
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AD. 6  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA 

WARUNKÓW UDZIELANIA BONIFIKAT I WYSOKOŚCI STAWEK 

PROCENTOWYCH BONIFIKAT OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ ZA 

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO 

WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY 

MIEJKIEJ SKÓRCZ.  

(załącznik nr 8 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji Marcin Hałas bardzo szczegółowo omówił na posiedzeniu 

wspólnym komisji w dniu 19 lutego 2019 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 

przedstawił jej przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 IV/24/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2019 r. została 

podjęta. 

Raport zbiorczy z przebiegu głosowań, które odbyły się podczas IV sesji Rady 

Miejskiej w dniu 26 lutego 2019 r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Przewodniczącemu Komisji Gospodarczej Romanowi Pietrzykowskiemu, który poprosił 

burmistrza o umieszczenie na stronie internetowej i lokalnej prasie informacji o tym,                

że w roku bieżącym nie będą w ogóle wywożone odpady wielkogabarytowe,                           

gdyż mieszkańcy nie wiedzą o tym. Dodał, że wie, iż powstanie w naszym mieście PSZOK, 

jednakże na chwilę obecną jeszcze go nie ma, a mieszkańcy wzorem lat ubiegłych liczą                 
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na wywóz tych wielkogabarytowych odpadów. Powiedział również, że Związek Gmin 

Wierzyca nie poinformował mieszkańców wprost o tym, że takiego wywozu w tym roku nie 

będzie. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że w tej chwili jest już przygotowana 

pełna dokumentacja dotycząca budowy PSZOK-u i zapewne już w lipcu on powstanie,                

gdyż wszystkim zależy na jak najszybszej realizacji tego zadania. Dodał, że planowane koszty 

budowy PSZOK-u wynosiły 1,5 mln złotych, a rzeczywiście zbudowany on zostanie za około 

800 tyś. zł co jest bardzo dobrą informacją. Następnie powiedział, że w harmonogramach 

wywozów odpadów, które mieszkańcy otrzymali w miesiącu sierpniu ubiegłego roku nie              

ma informacji, że będą wywożone odpady wielkogabarytowe i o tym  wszyscy wiedzą. 

Powiedział również, że nasze miasto, gmina Skórcz oraz gmina Smętowo jesteśmy w bardzo 

dobrej sytuacji, gdyż będziemy mieli PSZOK bardzo blisko i nie będzie większego problemu 

z zawiezieniem wielkogabarytów na teren Zakładu Gospodarki Miejskiej, gdyż tam PSZOK 

będzie się mieścił, a będzie to kwestia dwóch lub trzech miesięcy. Kontynuując powiedział, 

że rzeczywiście nie ma wywozu tych odpadów w miesiącu kwietniu ale będzie niedługo 

możliwość wywozu osobistego tych odpadów. W tej chwili jest również  możliwość 

osobistego wywozu odpadów wielkogabarytowych, gdzie można je dostarczyć do firmy 

Starkom w Starogardzie Gdańskim. Dodał również, że w przeciągu trzech, czterech miesięcy, 

gdy w mieście będzie działał PSZOK każdy z mieszkańców na zasadach określonych                     

w regulaminie będzie mógł stosowne ilości wielkogabarytowych odpadów złożyć. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski zapytał, czy śmietnik 

znajdujący się na parkingu przy cmentarzu jest zlokalizowany na terenie należącym                 

do miasta, czy parafii? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że jest to teren miejski o czym                 

pan przewodniczący zapewne wie. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski powiedział, że ma 

nadzieję, że burmistrz będzie miał jakiś wpływ na uporządkowanie tego terenu, bo wygląda 

tam tragicznie. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że od kilkunastu miesięcy w miarę 

możliwości wspierane są działania w tym celu żeby te śmieci w miarę szybko zostały 

posegregowane i zutylizowane. Dodał, że parafia płaci kilkadziesiąt tysięcy złotych za wywóz 

śmieci i w związku z tym pewne z tych śmieci są segregowane, co doprowadziło do spadku 

opłaty za wywóz odpadów o połowę. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski powiedział, że może             

w kwestii tych śmieci należałoby się zwrócić do Rady Parafialnej, aby również wzięła udział 

w rozwiązaniu tego problemu, gdyż tych śmieci tam wcale nie ubywa? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że przekaże te uwagi księdzu 

proboszczowi, a to, że śmieci nie ubywa to jest prawda, gdyż wszyscy widzimy ile jest tych 

śmieci. Dodał, że każdy z mieszkańców korzysta z tych śmietników, a on osobiście śmieci            

z grobów swoich bliskich zabiera ze sobą do domu. Powiedział również, że do tych śmieci 

ludzie wrzucają również odpady komunalne, letnicy wyrzucają śmieci z domków i naprawdę 

można tam znaleźć różnego rodzaju odpady nie tylko cmentarne. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski powiedział, że może 

należałoby założyć w tym miejscu monitoring i wymagać w tej kwestii skuteczności                    

od policji. Dodał, że to, iż tworzony jest na terenie naszego miasta monitoring jest fajną 

rzeczą ale musi to się wiązać z osoba, która będzie to na bieżąco monitorowała. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że na tutejszym posterunku policji 

jest rejestrator, który na bieżąco rejestruje wszystko z ośmiu kamer, które są w naszym 

mieście założone. Dodał, że przy cmentarzu tego monitoringu nie ma, a założyć go może tam 

parafia, a nie miasto. Dodał, że w sprawie tego monitoringu rozmawiał już z księdzem 

proboszczem. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski zapytał, czy burmistrz 

wie ile czasu zajmie odtworzenie z rejestratora obrazu dwudziestoczterogodzinnego z ośmiu 

kamer? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że te sprawy należą do kompetencji 

policji, a nie rady. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski powiedział, że w tym 

momencie zastanawia się on , czy wykonanie monitoringu w naszym mieście  jest słuszne? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że jego zdaniem jest słuszne. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski powiedział, że jego 

zdaniem monitoring jest za mało wykorzystywany przez właściwe organy. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że jego zdaniem na temat potrzeby 

monitoringu w mieście powinna wypowiedzieć się policja. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu 

Przewodniczącemu Komisji Społecznej Stanisławowi Eggert, który powiedział, że Komisja 

Społeczna planuje spotkanie z przedstawicielem Posterunku Policji w Skórczu i na pewno 

przewodniczący poszczególnych komisji będą na nie zaproszeni. 
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Następnie głos zabrała Radna Barbara Graban, która powiedziała, że jej zdaniem 

monitoring na Osiedlu Leśnym jak najbardziej się sprawdził, gdyż nie ma w tej chwili 

zgromadzeń przy osiedlowym sklepie oraz nie są niszczone przystanki autobusowe poprzez 

wybijanie szyb. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poinformował 

radnych o organizowanym dnia 16 marca br. w Zblewie o godz. 9.00. bezpłatnym szkoleniu  

dla samorządowców do uczestnictwa, w którym zachęca. Dodał, że chętni do wzięcia udziały                

w szkoleniu proszeni są o zgłaszanie się do sekretarza miasta. Następnie powiedział,                      

że Radny Adam Gawrzyał poprosił go o zaproszenie na sesję Rady Miejskiej przedstawicieli 

nowej przychodni, która od stycznia tego roku świadczy u nas usługi medyczne. Kontynuując 

powiedział, że ze względu na chorobę nie udało się przybyć przedstawicielowi przychodni             

na tą sesję ale zapewniono go, że na kolejnej na pewno się zjawi i zreferuje pracę przychodni. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos Radnemu 

Adamowi Gawrzyał, który zapytał burmistrza, kto powinien wymienić wybitą szybę                     

na przystanku autobusowym w mieście? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że w ostatnim czasie została 

wymieniona szyba na przystanku w innej części, a teraz wymiana zostanie ta szyba. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył IV                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.25. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 9 załączników. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 28.02.2019 r.  


