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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00. otwarcia V 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 i wprowadził do porządku obrad w punkcie 12 projekt uchwały                     

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu wspólnej realizacji projektu „Redukcja niskiej 

emisji w Skórczu poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków oraz 

węzłami cieplnymi – II etap” w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

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 marca 2019 r., w związku                   

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

co  do powyższego sprawozdania.  

 

AD.2 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W 

STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZA 2018 ROK. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Radni powyższą informację otrzymali na piśmie, w związku z czym odstąpiono               

od jej odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań, co do powyższej informacji.  

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski poprosił                   

o zajęcie głosu dr n. med. Piotra Świcę, Prezesa Pelplińskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o., 

które od stycznia tego roku świadczy na terenie miasta Skórcz usługi medyczne w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej.  

Dr Piotr Świca powiedział, że w przychodni w Skórczu pracuje już od jedenastu lat, 

gdzie po tak długim czasie rozpoznają go już mieszkańcy, a i on ich rozpoznaje. Kontynuując 

powiedział, że w roku ubiegłym byt przychodni stanął jednak pod znakiem zapytania                     

w związku z czym wszyscy pracujący tu lekarze postanowili stanąć do przetargu                           

na świadczenie usług medycznych w Skórczu. Dodał również, że dwa lata temu wraz                    

ze swoimi kolegami lekarzami założył przychodnię w Pelplinie, która do tej pory funkcjonuje 

pomimo rozpoczęcia od przysłowiowego „zera”. Następnie powiedział, że na przygotowanie 

się do przetargu było niewiele czasu ale na szczęście wszystko udało się załatwić                            

i przychodnia od stycznia w Skórczu funkcjonuje. Dodał również, że po trzech miesiącach 

funkcjonowania przychodni za sukces uważa to, iż udało się utrzymać zatrudnienie              

pań sprzątających, pań pielęgniarek, które pracują w Skórczu dłużej od niego. Zapewnił 

również, że sukcesywnie będą wykonywane działania w celu usprawnienia działania 

przychodni. Powiedział również, że ma nadzieję iż NFZ ogłosi nowe konkursy                              

na specjalistów, do których przychodnia działająca w Skórczu będzie mogła przystąpić. 

Następnie powiedział, że pracujący tu lekarze chcą pracować w Skórczu i ma nadzieję,                  

że praca ta dla mieszkańców Skórcza i gmin ościennych będzie pracą pożyteczną. 
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Radny Adam Gawrzyał zapytał, czy i w jaki sposób zostanie zagospodarowane piętro 

ośrodka zdrowia oraz o to, czy jest szansa na bezpłatne usługi rehabilitacyjne w naszej 

przychodni? 

Dr Piotr Świca odpowiedział, że jeżeli tylko zostaną ogłoszone stosowne konkursy, 

przychodnia będzie o nie aplikować. Dodał, że na pewno będzie to w kwestii poradni 

kardiologicznej, endokrynologicznej oraz rehabilitacyjnej. Powiedział również, że nie chodzi 

tu tylko o fundusze, które trzeba mieć aby otworzyć rehabilitację ale chodzi o to aby w ogóle 

móc startować. Kontynuując powiedział, że w tej chwili Kopytkowo jakby zablokowało            

ten cały obszar, gdyż Fundusz twierdzi, że te kilka kilometrów mieszkańcy mogą pojechać                 

do Kopytkowa na rehabilitację więc nie ma potrzeby otwierania rehabilitacji w Skórczu. 

Następnie powiedział, że w tych kwestiach niestety nie wszystko zależy od niego ale może 

obiecać, że będzie tego wszystkiego pilnować. Dodał również, że w tej chwili żeby aplikować 

o usługi specjalistyczne trzeba posiadać ISO, co jest ogromną pracą. 

Radny Adam Gawrzyał zapytał, czy jest szansa, że w przychodni będzie przyjmował 

ginekolog i dentysta tak jak to było dotychczas? 

Dr Piotr Świca odpowiedział, że dziesięć lat temu w Skórczu przyjmował pacjentów 

również chirurg, ortopeda, okulista, stomatolog i ginekolog, jednak to powoli wygasało                   

i ci specjaliści przeszli do Przychodni z Hallera, gdyż była to jedna przychodnia. Dodał,                 

że jeżeli chodzi o ginekologa i stomatologa, to ten kontrakt został zabrany do Przychodni                

z Hallera w ramach tego, że był to ich kontrakt i nic w tej sprawie nie można zrobić. 

Powiedział również, że przy przejęciu przychodni były różne problemy, chociażby                            

z przejęciem dokumentacji pacjentów. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Barbara Graban zapytała, czy aktualnie 

w przychodni jest taki sam stan pacjentów jaki był w poprzednio? 

Dr Piotr Świca odpowiedział, że nie wie niestety ilu pacjentów było zapisanych                  

w poprzedniej przychodni. Dodał, że pacjenci, którzy się do tej pory nie przepisali do obecnie 

działającej przychodni są automatycznie pacjentami poprzedniej przychodni i składki                     

są również do tej przychodni przekazywane. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że może było               

by warto zrobić jakiejś kampanii informacyjnej dla mieszkańców, tak aby więcej osób 

zapisywało się do przychodni? 

Dr Piotr Świca odpowiedział, że jest w Skórczu druga działająca przychodnia, która 

ma wśród pacjentów dobrą opinie i jego zdaniem zbyt agresywne reklamowanie swojej 

jednostki w medycynie nie powinno mieć miejsca i dlatego nie chce on tego robić. Powiedział 

również, że pacjentów zdobędzie swoją pracą oraz ich sympatią. 
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Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Skórczu Mirosława Szarmach zapytała, 

czy jest szansa aby laboratorium było otwarte wcześniej niż od ósmej rano? 

Dr Piotr Świca odpowiedział, że przyjmuje tą uwagę i postara się w najbliższym 

czasie tak zorganizować pracę przychodni, aby był możliwość skorzystania z laboratorium     

we wcześniejszej godzinie. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Kreja zapytała, czy na korytarzach 

zostaną ponownie zamontowane głośniki, tak aby nie było na zewnątrz gabinetu słychać 

rozmowy lekarza z pacjentem? 

Dr Piotr Świca odpowiedział, że niestety 31 grudnia głośniki zostały odcięte i zdjęte 

ze ścian przychodni i jak tylko sytuacja finansowa na to pozwoli na pewno głośniki                   

na korytarzach powrócą. Dodał, że chciałby również trochę odnowić wnętrze przychodni             

ale nie wszystko na raz. Kontynuując powiedział, że w tej chwili jako właściciele przychodni 

finansują jej pracę z prywatnie zaciągniętych kredytów. 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Skórcz Anna Bielińska zapytała, czy istnieje 

jakakolwiek możliwość zapewnienia profilaktyki stomatologicznej młodzieży szkolnej? 

Dr Piotr Świca odpowiedział, że kontrakt, który był przypisany do przychodni został 

zabrany przez poprzednią przychodnię. Dodał, że jest to kontrakt na dziesięć szkół,                       

do którego przypisana jest pielęgniarka. Kontynuując powiedział, że kontrakt ten wygasa            

we wrześniu tego roku i jak tylko termin końcowy będzie się zbliżał będzie się starał                   

ten kontrakt przejąć.  

W związku z brakiem kolejnych pytań dr Piotr Świca podziękował za zaproszenie  

oraz wyraził chęć współpracy z Radą Miejską i  o godzinie 17.25. opuścił sesję Rady 

Miejskiej. 

 

AD. 3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 

WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2018. 

(załącznik nr 6 do protokołu) 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione przez Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu Marzenę 

Ośko na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19 marca 2019 r., w związku z czym 

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

co do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU ZA ROK 2018. (załącznik nr 7 do protokołu) 
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Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione przez Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu Marzenę 

Ośko na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 19 marca 2019 r., 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 przez Skarbnik Barbarę Krzyżanowską na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 

19 marca 2019 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 2018 ROK.  (załącznik nr 9 do protokołu) 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, 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 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2019 ROK. 

 (załącznik nr 10 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 marca 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, 
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- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała V/25/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ               

NA LATA 2019-2027. (załącznik nr 11 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 marca 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 V/26/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.9   ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA 

POMOCY FINANSOWEJ GMINIE STAROGARD GDAŃSKI. 

(załącznik nr 12 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Burmistrz Miasta Janusz Kosecki bardzo szczegółowo 

omówił na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 marca 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. 
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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 V/27/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 10  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ NA LATA 2019-2021. 

(załącznik nr 13 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej            

w Skórczu Marzena Ośko bardzo szczegółowo omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji            

w dniu 19 marca 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 V/28/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 11  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 
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ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ NA ROK 2019. 

(załącznik nr 14 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Burmistrz Miasta Janusz Kosecki bardzo szczegółowo 

omówił na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 19 marca 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 V/29/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.12 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA 

DO PARTNERSTWA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU 

„REDUKCJA NISKIEJ EMISJI W SKÓRCZU POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW ORAZ WĘZŁAMI 

CIEPLNYMI – II ETAP” W RAMACH DZIAŁANIA 10.4 REDUKCJA EMISJI, 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. 

 (załącznik nr 15 do protokołu) 

 W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który powiedział,                  

że projekt uchwały dotyczy redukcji niskiej emisji poprzez budowę II etapu sieci 

ciepłowniczej. Dodał, że I etap już w tej chwili trwa począwszy od budowy elektrociepłowni 

poprzez budowę całej sieci, która trwa właśnie przy ul. Pomorskiej. Kontynuując powiedział, 

że głównym partnerem wiodącym jest spółka GI City Term i jest to ta sama spółka, która 

realizuje etap I w stosunku, do którego Rada podejmowała stosowną uchwałę w 2016 roku. 
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Następnie powiedział, że szacowana wartość projektu wynosi niespełna 3.600.000 zł, z czego 

koszty kwalifikowane projektu to 2.760.000 zł, a niekwalifikowane 798.950 zł. Dodał, 

również, że dofinansowanie wynosi 85% i jest ono bardzo wysokie, na realizację zadania 

partnera naszej gminy miejskiej Skórcz jest to dofinansowanie w wysokości 68.000 zł                    

i w ramach tego zadania budynek urzędu miejskiego ma zostać podłączony do sieci 

ciepłowniczej. Następnie powiedział, że piec w budynku nie jest może bardzo stary ale nie 

spełnia już wymaganych parametrów, o czym niejednokrotnie była już mowa. Dodał również, 

że w projekcie rozbudowy tej sieci ujęty jest również budynek zaprojektowanego nowego 

przedszkola, budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gdzie nastąpi zmiana 

ogrzewania z olejowego na ciepło systemowe oraz inne firmy, które wyraziły na to zgodę. 

Powiedział również, że wkład własny jeżeli chodzi o gminę miejską Skórcz to 12.000 zł 

kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane w wysokości 18.400 zł, co daje 

łącznie 30.400 zł. Kontynuując powiedział, że powyższa uchwała upoważnia go również              

do podpisania umowy szczegółowej dotyczącej tego partnerstwa co do realizacji i zakresu 

tego projektu. Dodał, że kwestia realizacji projektu to wrzesień 2019 – listopad 2020. 

 Radny Henryk Czarnecki zapytał, czy do tej sieci będą mogły się również przyłączyć 

prywatne budynki, gdyż nie jest to ujęte w projekcie? 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki odpowiedział, że w projekcie nie 

jest to ujęte ale prywatne osoby będą mogły się również do tej sieci przyłączyć. 

 Radny Henryk Czarnecki powiedział, że rozumie, iż te osoby będą musiały wykonać 

dokumentację tych przyłączy? 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki odpowiedział, że tak. 

 Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski powiedział, że ci 

mieszkańcy będą mogli w tym wypadku skorzystać z dofinansowania rządowego. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że to się zgadza będą oni mogli 

skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Następnie dodał,             

że w dniu dzisiejszym do urzędu wpłynęła dokumentacja dotycząca budowy gazociągu                   

w naszym mieście. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że w naszym 

mieście jest tyle inwestycji  związanych z ochroną środowiska, że będziemy chyba liderami  

w Polsce, gdyż nasze miasto jest skanalizowane w 98%, a teraz jeszcze nie będzie dymu                 

z kominów. 

 Radny Stefan Wiśniewski zapytał, czy pracownicy urzędu biorą również udział           

w komisjach przetargowych dotyczących inwestycji rozbudowy sieci ciepłowniczej? 



 11 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że nie. Dodał, że przy realizacji                   

I etapu tej inwestycji gmina była partnerem niefinansowym, a w II etapie jest partnerem 

finansowym. Kontynuując powiedział, że podpisana później umowa będzie szczegółowo 

określała, co należy do poszczególnych partnerów. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki powiedział, że lider wiodący 

będzie przekazywał zgodnie z proporcjami zapisanymi w uchwale środki poszczególnym 

partnerom i oni we własnym zakresie będą wyłaniali wykonawców. Dodał, że mogą oni            

to zrobić wspólnie w ramach porozumienie ale mogą również zrobić oddzielnie. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał jeszcze, że przy realizacji I etapu całość 

inwestycji wzięła na siebie firma wiodąca, a o całej budowie sieci wewnątrz wspólnot 

zadecydowały wspólnoty w oparciu o Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

 Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Eggert powiedział, że jest jak 

najbardziej za przystąpieniem do tego partnerstwa ale ma pytanie, czy dostawca tego ciepła             

w umowach gwarantuje stałą cenę tego ciepła na jakiś okres? 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki odpowiedział, że z tego co wie            

to tak, a dodatkowo ceny ciepła regulowane są przez URE, gdzie dostawca ciepła musi 

wpisać się w ich założenia. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał jeszcze, że okresem tym na pewno będzie 

okres trwałości projektu i tak to było przedstawiane na zebraniach wspólnot. Powiedział 

jeszcze, że w tej chwili przy opalaniu olejem kwota za jednego giga dżula wynosi 70 zł,            

a w przypadku tego ciepła miałaby to być kwota 50 zł. 

 Przewodniczący Komisji Gospodarczej Roman Pietrzykowski zapytał, czy do ceny            

za jednego giga dżula, którą już znamy doliczane będą jakieś opłaty za koszty przesyłu? 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki odpowiedział, że odbiorcy takie 

koszty nie będą dotyczyć i płacić będzie tylko za zużytego giga dżula. 

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

będzie tu takich kosztów przesyłu jak to jest przy rachunkach za energię elektryczną. 

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Eggert powiedział, że wpływ na cenę 

może mieć to, iż firma ta będzie monopolistą jak już mieszkańcy się przyłączą. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki odpowiedział, że nie będzie 

monopolistą, gdyż będzie alternatywa ogrzewania mieszkań gazem. Dodał, że po to jest URE, 

który narzuca pewne rozwiązania prawne i on dba o interes odbiorców. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał, że jego zdaniem i dostawca i odbiorcy będą 

żyli w symbiozie, gdyż producent ciepła będzie potrzebował jego odbiorców. 
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki dodał, że oczywiście inna stawka 

będzie dla podmiotów gospodarczych, a inna dla osób indywidualnych ale każda ze stron 

została o tym poinformowana. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Kreja zapytała o to do kiedy ma być 

zrealizowany ten program? 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że realizacja tego projektu 

zaplanowana została do końca września 2020 roku. Dodał, że pierwszy etap ma zostać 

zakończony do września tego roku. 

Radny Henryk Czarnecki zapytał, czy inwestor planuje dalszą rozbudowę tej sieci? 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki odpowiedział, że jest to związane 

z możliwością pozyskania środków unijnych, ponieważ opłacalność i produkcja bez środków 

unijnych jest żadna. Dodał, że jeżeli tylko będą dostępne środki, to trudno wykluczyć, że nie 

będą podejmowane takie działania ale z tego co dzisiaj wiadomo był jeden konkurs, który jest 

realizowany w I etapie, był drugi konkurs ale czy będą kolejne nie ma żadnej informacji                   

w tym temacie. 

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem 

jeżeli chodzi o czyste powietrze byłaby jedna duża elektrociepłownia, do której wszyscy 

zostaliby przyłączeni. Dodał, że taka elektrociepłownia będzie musiała spełniać jakieś normy 

i nie przeskoczą tego w żaden sposób. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki powiedział, że ta 

elektrociepłownia, która powstaje jest praktycznie zero emisyjna. 

Radny Henryk Czarnecki dodał, że przy zmianach pieca jest wymóg przez trzy lata 

palenia danym opałem, a po tych trzech latach wiadomo, że ludzie będą znowu palić 

wszystkim. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że jego zdaniem 

duże miasta takie jak na przykład Kraków mają większe problemy z emisją. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał jeszcze, że jego zdaniem w tej perspektywie 

finansowej niestety jest to ostatni konkurs na tego typu zadania, a co będzie w przyszłej 

trudno powiedzieć. Dodał, że na pewno wszyscy byliby zadowoleni z tego gdyby można było 

tą sieć rozbudować chociażby o osiedle, bo jest to część miasta położona blisko 

elektrociepłowni, gdzie jest odczuwalne to niezbyt czyste powietrze. 

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 – 14, 
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- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała V/30/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.13 PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I 

PETYCJI NA I PÓŁROCZE 2019 ROKU. (załącznik nr 16 do protokołu) 

Krzysztof Czapiewski Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie przygotowanego planu pracy na I półrocze 

2019 roku. 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na pierwsze półrocze 2019 roku 

przedstawił jej przewodniczący Adam Gawrzyał.  

W związku z brakiem uwag co do przedstawionego planu pracy komisji, Krzysztof 

Czapiewski Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosownie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem planu pracy komisji na I półrocze 2019 roku – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2019 roku został 

przyjęty. 

 

AD.14 SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI ZA 2018 ROK 

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła jej przewodnicząca 

Barbara Graban. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarczej przedstawił jej przewodniczący Roman 

Pietrzykowski. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 
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 - „za” przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Gospodarczej – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej przedstawiła jej przewodnicząca Ewa 

Lipińska. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Społecznej– 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2018 roku przedstawiła jej 

przewodnicząca Justyna Kreja. Treść sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

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

Miejskiej w dniu 26 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Justynie Kreja, która zapytała, czy do sieci 

ciepłowniczej przyłączone zostaną zakłady FAST i Szarafin? 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki odpowiedział, że firma Szarafin 

zostanie podłączona do sieci i jest to już realizowane. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki dodał jeszcze, że jeżeli chodzi o firmę FAST nie 

wiadomo, gdyż rozmowy w tym temacie były prowadzone ale do tej pory firma jasno się nie 

określiła. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki dodał, że ta firma jest świeżo             

po modernizacji kotłowni, a drugą sprawą jest to, że cały system koło generacyjny działa                   
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w ten sposób, że w ciągu roku jest w stanie dostarczyć jakąś określona ilość mocy, a gdyby                 

ta firma cała została podłączona do tej sieci, trzeba byłoby te moce zwiększyć, gdzie latem nie 

byłoby co z ta mocą zrobić. Dodała, że to wszystko podłączone jest do sieci OSD, czyli                 

do sieci energetycznej i ciężko było się z tą firmą dogadać i dlatego na razie radzą sobie oni  

w swoim zakresie. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Skarg wniosków i Petycji Adam 

Gawrzyał, który zapytał obecnej na sesji Dyrektor ZSP Anny Bielińskiej, czy w naszej szkole 

zapowiada się strajk nauczycieli? 

Dyrektor ZSP Anna Bielińska odpowiedziała, że szkoła jest w tej chwili                           

po przeprowadzonym referendum strajkowym i 92% osób biorących w nim udział 

opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku w Zespole Szkół Publicznych. Dodała, że jest 

to informacja wstępna, gdyż jest to dopiero poparcie dla przeprowadzenia strajku, a ile osób 

będzie strajkować na dzień dzisiejszy nie ma wiedzy. Kontynuując powiedziała,                     

że w ubiegłym tygodniu, aby się zabezpieczyć, wystosowała pisma do dyrektorów 

okolicznych szkół z zapytaniem, czy mają w razie czego możliwość wsparcia szkoły                      

w zapewnieniu opieki w zorganizowaniu egzaminów. Powiedziała, że ma już część informacji 

zwrotnych i każdy z dyrektorów zapewnia chociażby jedną osobę na te egzaminy. Następnie 

powiedziała, że oprócz możliwości wprowadzenia do komisji nauczycieli z okolicznych szkół 

prowadzi również rozmowy z emerytami, gdyż nie wie ile osób faktycznie do strajku 

przystąpi. Powiedziała również, że przygotowuje się do tego, że gdy będzie potrzeba 

zatrudnienia osoby z zewnątrz będzie wiedziała, gdzie tej pomocy szukać. 

Następnie głos zabrał  Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który powiedział, że w dniu 

dzisiejszym odbył się przetarg na wyposażenie miejskiej sali widowiskowej, sali na stadionie 

oraz sali w urzędzie, w której mają zostać wykonane gabloty. Dodał, że na przetarg wpłynęły 

dwie oferty jedna na kwotę ok. 300 tyś zł, druga 83 tyś. zł, a zabezpieczone na ten cel było 

ok. 90 tyś zł. Kontynuując powiedział, że wygrała firma lokalna. Następnie powiedział,                

że czeka z niecierpliwością na korzystne rozstrzygnięcie przetargu na modernizację                          

i przebudowę oczyszczalni ścieków, który odbędzie się w piątek. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski oddał głos 

Dyrektor ZSP Annie Bielińskiej, która powiedziała, że w dniu dzisiejszym poinformowała 

rodziców przez dziennik elektroniczny o rozpoczęciu  w szkole strajku od dnia ósmego 

kwietnia oraz zapewniła ich, że dołoży wszelkich starań, aby dzieciom, które będą w szkole 

zapewnić opiekę oraz przeprowadzić egzaminy zarówno ósmoklasisty jak i gimnazjalisty. 
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył V                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 18.10. Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 21 załączników. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 27.03.2019 r.  


