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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00. otwarcia VI Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki, który powitał wszystkich przybyłych na 

obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki poinformował, że zgodnie z listą obecności,  

na sali obecnych jest 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, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki 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) 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki autopoprawką zdjął z porządku 

obrad punkt dziesiąty – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego tytułu 

„Zasłużony Obywatel  Miasta Skórcz”.  

Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki poinformował Wysoką Radę, iż do 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu w dniu 26 kwietnia 2019 r. wpłynęło pismo 

(załącznik nr 3 do protokołu), w którym wnioskodawca wycofuje wniosek o nadanie 

honorowego tytułu Panu Grzegorzowi Gajdusowi i jednocześnie prosi o zdjęcie tego punktu z 

porządku obrad. W związku z powyższym, Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki wprowadził 

autopoprawką zmiany w przedstawionym Wysokiej Radzie porządku obrad.  

Porządek obrad po dokonanej przez Wiceprzewodniczącego Rady autopoprawce 

stanowi załącznik nr 4 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 5 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 23 kwietnia 2019 r., w związku                   

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

co  do powyższego sprawozdania.  

 

AD.2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2018  

DLA GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. (załącznik nr 6 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 przedstawionego 

dokumentu.  

 

AD. 3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2018. (załącznik nr 7 do protokołu) 

Radni powyższe sprawozdanie otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione przez Burmistrza Janusza Koseckiego na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 

23 kwietnia 2019 r., w związku z czym, radni odstąpili od jego odczytania. Radni nie wnieśli 

żadnych uwag ani zapytań, co  do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2019 ROK. 

 (załącznik nr 8 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 23 kwietnia 2019 r., w związku z czym 

radni odstąpili od jego ponownego omawiania. Pani Skarbnik dodała jedynie, że do 30 

kwietnia jest wypłata podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w związku 

z czym, w dniu wczorajszym, Zarządzeniem Burmistrza została wprowadzona do budżetu 

kwota 4 697,03 zł i ta należność została wypłacona rolnikom. Także, zarówno plan 

dochodów, jak i wydatków, w stosunku do tego, co było przedstawiane na wspólnym 

posiedzeniu komisji, wzrasta o tą właśnie kwotę. Plan dochodów po tej zmianie wynosi 

20 509 050,03 zł, a plan wydatków 23 356 730,03 zł. 
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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, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała VI/31/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ               

NA LATA 2019-2027. (załącznik nr 9 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 23 kwietnia 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, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała VI/32/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.6   ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO 

PRZEJĘCIA PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ SKÓRCZ NIERUCHOMOŚCI 

GRUNTOWEJ OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA  

NR 502/5 Z PRZEZNACZENIEM POD DROGĘ PUBLICZNĄ. 

(załącznik nr 10 do protokołu) 
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Powyższy projekt uchwały Marcin Hałas, kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 

kwietnia 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. 

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

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała VI/33/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.7   ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO 

PRZEJĘCIA PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ SKÓRCZ NIERUCHOMOŚCI 

GRUNTOWEJ OZNACZONEJ GEODEZYJNIE JAKO DZIAŁKA  

NR 501/6 Z PRZEZNACZENIEM POD DROGĘ PUBLICZNĄ. 

(załącznik nr 11 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Marcin Hałas, kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

23 kwietnia 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. 

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

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 
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- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała VI/34/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.8   ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ 

MIENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ. 

(załącznik nr 12 do protokołu) 

Powyższy projekt uchwały Marcin Hałas, kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu  

23 kwietnia 2019 r. 

Negatywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca  Barbara Graban. 

Negatywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

W związku z negatywnymi opiniami komisji, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Rafał Kosecki otworzył dyskusję nad projektem uchwały.  

Głos zabrał radny Henryk Czarnecki, w związku z telefonem, który miałem od kolegi, 

potencjalnego nabywcy tej działki. Chodziło o to, że jako kolega, jestem przeciwny sprzedaży 

tej działki. Chciałbym tutaj nadmienić, że głosując nad jakąkolwiek uchwałą, nigdy nie 

kieruję się względami koleżeńskimi, czy jakimiś innymi negatywnymi spostrzeżeniami. Po 

przemyśleniu, jestem skory zagłosować „za” sprzedażą tej działki, ale jeżeli będzie ona 

obwarowana jakimiś zapisami notarialnymi względem dostępności. Chodzi mi o to, żeby 

dostępność była natychmiastowa i bezszkodowa. Czyli, żeby potencjalny nabywca tej działki, 

jeżeli będzie jakieś zdarzenie losowe i będziemy musieli na tą działkę po prostu wejść 

zlikwidować tą usterkę, nie będziemy musieli płacić odszkodowania.  

Radna Barbara Graban powiedziała, że radni zdają sobie sprawę z tego, że tam jest 

podmokły teren. Chodzi o to, żeby nabywca nie domagał się później od nas odwodnienia tej 

działki.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że żeby wejście na teren działki oczywiście 

odpowiednich pracowników było, to jest raz. Dwa, bez zbędnej zwłoki, gdyż uszkodzenia 

mogą powodować dużo większy koszt. Żeby zawrzeć taki zapis stosowny w umowie. To są 

takie obawy, czy ewentualny przyszły nabywca jest tego świadom w tym momencie. Po to są 

te obwarowania, bo jest tam instalacja woda, która odprowadza praktycznie z połowy miasta 

ścieki.  
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Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki poprosił o zabranie głosu wnioskodawcę, pana 

Waldemara Gdańca, który powiedział, że może się jedynie odnieść co do pewnych kwestii 

związanych z wykonaniem telefonu tutaj do pana radnego Czarneckiego. Rzeczywiście 

zadzwoniłem, żeby zapytać, co kierowało nim w kwestii negatywnego zaopiniowania, 

ponieważ w uzasadnieniu wniosku jest jasno i wyraźnie napisane – ta działka to jest 153 m2. 

Gmina w żaden sposób tej działki nie wykorzysta, ponieważ ona nie może mieć charakteru 

samodzielnego, to po pierwsze. Po drugie, wszyscy wiedzą, że rzeczywiście to jest działka 

między moją posesją a parkiem, więc to, co tutaj powiedziała pani radna w kwestii 

podmokłości, itd., to wszyscy wiedzą, bo tereny okołoparkowe mają akurat taki charakter, a 

nie inny. W sytuacji takiej, kiedy gmina może skorzystać i otrzymać pieniądze za samą 

działkę, a następnie pieniądze z tytułu podatku od nieruchomości, uważam, że taka transakcja 

tej korzystna zarówno dla gminy, jak i dla wnioskodawcy. Co do kwestii ustosunkowania się 

tutaj do tych wątpliwości, myślę, że dla Państwa najlepszym rozwiązaniem będzie 

skonsultowanie się z radcą prawnym, ponieważ nieruchomości nie można zbyć pod 

warunkiem, z jakimś zastrzeżenie. W tym przypadku, domyślam się, że chodzi o służebność 

osobistą, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że to może być przedmiotem negocjacji, ale to chyba 

nie jest ani miejsce, ani gremium, żeby prowadzić negocjacje, bo od tego jest już organ 

wykonawczy, a nie uchwałodawczy. Więc, po Państwa stronie jakby zostaje decyzja, czy taką 

uchwałę podjąć, czy też nie. Tak, jak powiedziałem – korzyści dla gminy są takie: raz, że 

pieniądze ze sprzedaży, dwa - pieniądze z podatków. Te pieniądze z podatków będą już na 

zawsze, natomiast co do innych kwestii, to będziemy negocjować. Ja dzisiaj jeszcze nie mogę 

przesądzić nawet, że tą działkę kupię. Ja ten wniosek złożyłem, ale jest jeszcze kwestia 

wyceny tej działki, bo jeżeli wartość tej działki będzie zbyt wysoka, bo to wyceni 

rzeczoznawca, to nie jest wcale powiedziane, że ja będę nią zainteresowany. Ten temat był 

już kiedyś przedmiotem obrad Rady. Ja wniosek składałem taki i niektórzy z Państwa o tym 

wiedzą, że pewien radny biegał potem z łopatą po parku i szukał kamieni geodezyjnych, bo 

chciał sprawdzić, czy rzeczywiście te kamienie tam są i ta działka jest taka, jaka jest. Ja 

wniosek wówczas wycofałem, dzisiaj go ponawiam i oczekuję, że Państwo zagłosujecie 

zgodnie z interesem gminy, ponieważ gmina będzie miała z tego korzyści.  

Radny Roman Pietrzykowski odniósł się do części wypowiedzi odnośnie terenu 

podmokłego i instalacji, która tam znajduje się. Powiem szczerze, że 90% radnych o tym nie 

wiedziało, gdyż w uchwale nie ma tej informacji dla radnych. W projekcie uchwały nie ma 

takiej informacji, co jest na tej działce. Tylko, że przylega do części Pana działki i do części 

parkowej. I tam nie ma. Dlatego była taka decyzja, a nie inna Rady, gdyż część radnych nie 

wiedziała o tym, co tam rzeczywiście jest.  
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Pan Waldemar Gdaniec powiedział, że zapomniał powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. 

Przez moją działkę, która jest moją własnością, to jest działka 317, przebiegają dwie sieci, 

które stanowią własność gminy. Ja z tego tytułu nie pobieram żadnych opłat i chciałbym, 

żebyście Państwo też wzięli to pod uwagę. Jest tam kanalizacja sanitarna wykonana za 

poprzedniego burmistrza śp. Ryszarda Dąbka, ale wcześniej była wykonana kanalizacja 

deszczowa, która przez moją działkę przebiega. I nigdy się nie zdarzyło, żebym od gminy z 

tego tytułu żądał czegokolwiek. Jeżeli mogę chwilę, to powiem i powtórzę to, co 

powiedziałem wczoraj radnemu Czarneckiemu, że tego typu zastrzeżenia, że na tej działce, 

która jest przedmiotem projektu uchwały Rady, jest studzienka rewizyjna kanalizacji 

sanitarnej, to proszę Państwa, jeżeli na tej działce cokolwiek się wydarzy i tam wybije, to kto 

będzie zainteresowany, żeby jak najszybciej tą awarię usunąć? Ja będę pierwszą osobą, która 

będzie dzwonić, żeby tą awarię usunąć. I tego typu zastrzeżenia czy uwagi uważam za co 

najmniej dziwne. Bo nikt nie będzie chciał, żeby mu się szambo z połowy ulicy wylewało na 

jego działkę. To tyle. Dziękuję.  

Kierownik Marcin Hałas wyjaśnił, że na komisji wspominał o tym, że jest studnia 

kanalizacji deszczowej na działce. Może Pan nie dosłyszał po prostu. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że nie ma w uzasadnieniu tego. Takie rzeczy 

powinny być w uzasadnieniu. Uzasadnienie jest lakoniczne, można powiedzieć na dzień 

dzisiejszy, a w dodatku jest powieleniem paragrafu pierwszego projektu uchwały. I nic więcej 

nie dodano, a mi się wydaje, że takie rzeczy powinny zostać w uzasadnieniu ujęte, gdyż 90% 

radnych nie wie dokładnie gdzie to jest i co się tam znajduje. Tylko niektórzy radni po prostu 

wiedzą. I też było to po części pokłosie tego, że tak się zdarzyło, a nie inaczej. 

 

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

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

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 2. 

Uchwała VI/35/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.9   ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD 

USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. 

(załącznik nr 13 do protokołu) 
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Powyższy projekt uchwały Burmistrz Janusz Kosecki omówił na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 23 kwietnia 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, Wiceprzewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała VI/36/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. została 

podjęta. 

 

AD.10  ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA 

HONOROWEGO TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SKÓRCZ”. 

(załącznik nr 14 do protokołu) 

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Eggert poinformował Wysoką Radę, 

że Komisja Społeczna na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r., po dokładnej 

analizie materiałów, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 

„Zasłużony dla Miasta Skórcz”.  

 

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

Miejskiej Rafał Kosecki zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania                   

był następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała VI/37/2019 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 30 kwietnia 2019 r. została 

podjęta. 

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

Miejskiej w dniu 30 kwietnia 2019 r. stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

Burmistrz Janusz Kosecki poinformował Wysoką Radę, że 3 maja br., w Święto 

uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, zostanie o godz. 11.00 odprawiona msza św. w intencji 

Ojczyzny. Burmistrz przypomniał również, że 4 maja br. odbędzie się uroczystość 

poświęcenia i przekazania naszej jednostce OSP nowego samochodu pożarniczego.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał o miejsce czy coś w kwestii miejsca obok 

cmentarza, czy coś się zmieni, bo hałda stale rośnie. Naprawdę rośnie. 

Burmistrz odpowiedział, że jest po rozmowie z księdzem proboszczem. W ubiegłym 

tygodniu był jeden z wywozów. Jeden kontener BIO i jeden „zmieszany”. Czekamy teraz na 

to, jak zostały zakwalifikowane te śmieci i jaka będzie cena. Po tej informacji ksiądz 

proboszcz podejmie decyzję co do przyszłości śmietnika na cmentarzu. Też poprosiliśmy o 

informację ze Związku Gmin oraz od przewoźników jeżeli chodzi o kwoty, jakie były 

wydatkowane na wywóz śmieci z tego terenu przycmentarnego.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał, czy Rada Parafialna też coś w te kwestii działa? 

Czy to jest tylko tak po prostu pomiędzy proboszczem a Burmistrzem? 

Burmistrz odpowiedział, że sprawę przekazał księdzu proboszczowi. Kompetencją 

księdza proboszcza jest zwołanie Rady Parafialnej. Powiedziałem, jaka była sytuacja, jaki był 

głos pana radnego na sesji. I tyle w tej kwestii.  

Wiceprzewodniczący Firyn pytał, kto będzie ponosił koszty tego wywozu? 

Burmistrz odpowiedział, że cały czas koszty wywozu ponosi parafia. Parafia cały czas 

płaci za śmieci. 

Radny Pietrzykowski powiedział, że za wywożenie śmieci.  

Burmistrz potwierdził, że za wywożenie śmieci. 

Radny Pietrzykowski powiedział, że nie za sortowanie śmieci. 

Burmistrz powiedział, że mówi o pieniądzach, jakie parafia płaci albo przewoźnikowi, 

albo bezpośrednio Związkowi Gmin. A to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy w 

latach poprzednich. Takie są koszty średnioroczne jeżeli chodzi o wywóz śmieci z cmentarza.  

Radny Henryk Czarnecki pytał odnośnie zamontowania kamery przy tym wysypisku 

przycmentarnym. Bo ja tam blisko pracuję i naprawdę tam jest gro śmieci podrzucanych. 

Przeróżne rzeczy tam można zobaczyć. Moim zdaniem, dużo by to uszczelniło te śmieci.  

Burmistrz powiedział, że ten temat również księdzu proboszczowi przekazywał. Jest 

potrzebna dodatkowa zbiórka pieniędzy. Bo monitoring w tym miejscu powinien być, tylko 

trzeba wybudować jakiś maszt, założyć kamerę. To nie są małe pieniądze. Myślę, że w 
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granicach 5 – 6 tys. zł plus stałe zasilanie energetyczne, bo tam też tego nie ma w tym 

miejscu.  

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że jeżeli to byłoby coś droższego, kamera 

bardziej doskonała, to udostępni zasilanie. U nas na placu są dwie kamerki i to nawet dość 

działa, tylko, że to jest dość duża odległość. Musiałaby być kamerka bardziej profesjonalna.  

Wiem, że takie są. Myślę, że to aż takie duże koszta by nie były tej kamery. 

Burmistrz powiedział, że tutaj nawet bardziej chodzi o to, żeby był dostęp do 

parkingu, z tej strony przed pojemnikiem, żeby było widać kto przyjeżdża i co podrzuca, bo z 

tamtej strony, no niestety, nie zawsze będzie to widoczne. Sam ten murowany obiekt, który 

jest, będzie powodował to, że nie będzie widać ze strony GS-ów. Też już o tym myśleliśmy, 

to prawda.  

Radny Henryk Czarnecki pytał, jak to się ma do tego, że na niektórych cmentarzach 

nie ma śmietnika? Wiem, że to jest niezgodne z przepisami, bo śmietnik powinien być.  

Burmistrz powiedział, że niezgodne. Ja akurat staram się brać śmieci do siebie, ale gro 

osób przyjeżdża z zewnątrz. Po pogrzebach widzicie Państwo ile tego tak naprawdę jest.  

Radny Czarnecki powiedział, że pochodzi z Czarnegolasu i dość często jest na 

cmentarzu w Czarnymlesie i tam już od kilku lat nie ma śmietnika i tam jest porządek. Tam 

nie ma śmieci.  

Burmistrz powiedział, że to jest to, co powiedział radnemu Pietrzykowskiemu, że 

ksiądz proboszcz również taką możliwość rozważa. Całkowitą likwidację śmietnika. 

Radny Czarnecki mówił o tym, że jest takie mniemanie, że ktoś przyjdzie i jak on to 

ma wynieść, jak on nie ma samochodu? A jak to przyniósł? To można sobie poradzić. 

Troszkę takiej wyrozumiałości, empatii do ludzi, jeden drugiemu by pomógł wywieźć. Każdy 

w domu ma śmietnik i może to zabrać.  

Radny Roman Pietrzykowski stwierdził, że trochę wyrozumiałości to będzie za mało. 

Potrzebna jest zmiana mentalności i myślenia ludzi.  

Radna Barbara Graban powiedziała, że jeżeli do tej pory nie zdążyli się przyzwyczaić, 

że na pojemnikach jest wyraźnie napisane gdzie jest BIO, gdzie zmieszane i wszystko razem 

jest wrzucane. To chyba czas się nauczyć.  

Radny Czarnecki pytał, gdzie są pojemniki na butelki od wódki, bo zdarzają się worki 

z butelkami od wódki.  

Burmistrz powiedział, że ostatnio był tam karton z wieszakami z firmowego sklepu, 

płyty kartonowo – gipsowe, rzeczy w workach jutowych, kafelki. To naprawdę tak to 

wygląda. Przykre, ale tak to wygląda. 
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Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki poprosił panią dyrektor Zespołu Szkół 

Publicznych w Skórczu, Annę Bielińską o kilka słów, jak udało się zarządzać szkołą w trakcie 

kryzysu, jakim był strajk nauczycieli i przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych.  

Dyrektor Anna Bielińska powiedziała, że kroki, aby te egzaminy zostały 

zorganizowane, podjęła już dużo wcześniej. Otrzymałam też dużo wsparcia, również z 

Państwa strony w tym okresie. W tym momencie chciałabym podziękować panu Markowi 

Landowskiemu, który przeprowadził nieodpłatnie dla naszych dzieci warsztaty z pierwszej 

pomocy. Podobnie włączyła się do wsparcia nasza Miejska Biblioteka Publiczna, która 

również miała warsztaty czytelnicze. Także, dzięki wsparciu, żadne z zajęć nie zostały 

zawieszone i egzaminy odbyły się tak, jak powinny były się odbyć. Składy komisji były 

właściwe. Byli w nich tylko i wyłącznie nauczyciele. Także dziękuję Państwu. Udało się.  

Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki podziękował pani dyrektor i pogratulował 

skutecznego zarządzania oświatą.  

 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kosecki zakończył VI sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.30. Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 15 załączników. 

 

 

       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

                           Rafał Kosecki 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 02.05.2019 r.  


