
PROTOKÓŁ NR XV/2020 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LUTEGO 2020  R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 14. radnych 

i pracownicy Urzędu Miejskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, LUTY 2020 



 2 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE.  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 16.00 otwarcia XV Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn, który powitał wszystkich przybyłych na 

obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Wiceprzewodniczący Marian Firyn 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, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się 17 grudnia 

2019 roku został przyjęty bez uwag. 

Po powyższym głosowaniu, na salę obrad przybył radny Piotr Frost i od tej pory na 

sali obrad obecnych było 14. radnych. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do porządku obrad.  

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY. 

AD. 1. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2020 ROK. 

(załącznik nr 3 do protokołu) 

 Projekt powyższej uchwały szczegółowo przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta 

Krystyna Bogulska. 
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W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XV/100/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 lutego 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA LATA 2020 – 2030.  

(załącznik nr 4 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały szczegółowo przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta 

Krystyna Bogulska. 

W związku z brakiem pytań co do powyższego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XV/101/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 lutego 2020 r. została 

podjęta. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA NIERUCHOMOŚCI 

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. 

  (załącznik nr 5 do protokołu) 

 

Projekt powyższej uchwały szczegółowo przedstawił zebranym Burmistrz Miasta 

Janusz Kosecki. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 
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 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 14, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XV/102/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 19 lutego 2020 r. została 

podjęta. 

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań imiennych, które odbyły się 

podczas XV sesji Rady Miejskiej w dniu 19 lutego 2020 r. stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

W tej części obrad radny Stefan Wiśniewski pytał o pomieszczenia gospodarcze przy 

blokach, ponieważ w związku z uruchomieniem węzła ciepłowniczego, mieszkańcy z tych 

pomieszczeń nie korzystają i są im one niepotrzebne, a płacą za to podatek w tej chwili.  

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że 

mieszkańcom już te tzw. „szałerki” nie są potrzebne i w planach jest ich rozebranie. Jednak na 

to też są potrzebne środki. To nie będzie mały koszt, ponieważ trzeba tam zutylizować papę, 

której jest tam nie mało. Musimy zrobić kalkulację, ile to ma kosztować. W przyszłości trzeba 

tam będzie zrobić parkingi, może coś zielonego i też rozmawiałem z TBS-em, żeby wydzielić 

dla każdego bloku osobą altanę na śmieci. Żeby każdy blok miał własne, zamykane 

pomieszczenie na pojemniki, żeby to było uporządkowane. Teraz to jest w jednym miejscu i 

nigdy nie ma winnego, a z tego, co wiem, to w większości są w tej chwili odpady zmieszane. 

Myślę, że w połowie kwietnia będziemy coś więcej wiedzieli w tym temacie.  

Radny Stefan Wiśniewski pytał, czy później mieszkańcy nie będą już za to płacić 

podatków? 

Radna Justyna Kreja pytała, czy to my musimy to rozebrać, czy powinien to zrobić 

TBS? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że grunt jest miejski, ale będą w tej kwestii 

prowadzone rozmowy z TBS-em, ponieważ on cały czas zarządzał tym i opłaty też pobierał 

TBS, jeżeli chodzi o użytkowanie tych pomieszczeń. 
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zakończył XV sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 16.12. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron maszynopisu  

i 6 załączników. 

 

       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

                         Marian Firyn 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 20.02.2020 r.  


