
PROTOKÓŁ NR XX/2020 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 14. radnych  

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, WRZESIEŃ 2020 



 2 

CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 16.00 otwarcia XX 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. 

Protokół Nr XIX/2020 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się 24 sierpnia 

2020 roku został przyjęty bez uwag. 

 

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 omówiła zebranym Skarbnik Miasta 

Krystyna Bogulska. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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. 
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Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 września 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 przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Krystyna 

Bogulska. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego 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 Nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 września 2020 r. 

została podjęta. 

 

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań imiennych, które odbyły się 

podczas XX sesji Rady Miejskiej w dniu 24 września 2020 r. stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Radny Adam Gawrzyał pytał, czy maszyna do czyszczenia miasta jest sprawna, bo 

miasto nie jest za czyste? 

 Burmistrz pytał, czy radnemu chodzi o zamiatarkę? 

  Radny Gawrzyał odpowiedział, że tak.  

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że zamiatarka jest czynna. Zakład dostał 

zlecenie jakiś czas temu, żeby miasto, tam, gdzie uznają to za stosowne, jeszcze raz przed 

sezonem zimowym przejechać i przy krawężnikach wyczyścić. Przejeżdżaliśmy przez miasto 

i jeżeli piasek jest, to jest przy krawężnikach i przy wlotach do studzienek. 

 Radny Gawrzyał powiedział, że zadał pytanie dlatego, ponieważ za kilka dni ma padać 

deszcz i byłoby dobrze zamieść, bo jednak nie jest to miasto za czyste. Drugie pytanie jest 

takie. Chciałbym ponowić moją sprawę, którą już zgłosiłem, sprawę tego ronda. Czy coś 

można jeszcze zrobić, żeby to rondo powstało koło Biedronki? 
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 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że temat ronda był omawiany już kilka 

miesięcy temu. Pan radny dostał również odpowiedź, o ile pamiętam, z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich. Myślę, że tyle, co leży w naszej kompetencji, to możemy monitować kolejny 

raz. Tak, jak monitujemy i rozmawiamy z dyrekcją w zakresie naprawy dróg wojewódzkich. 

Natomiast doskonale Pan wie, bo o tym też była mowa, że koszt budowy takiego ronda, to 

jest koszt około 3 mln zł. Zarząd Dróg Wojewódzkich mówił o tym, że jeżeli gmina jest 

skłonna partycypować w kosztach, to można się nad tym tematem zastanowić i do tego 

tematu podejść.  

 Radny Adam Gawrzyał stwierdził, że uważa, że to było niedopatrzenie, bo jak była 

budowana Biedronka, to rondo powinno tam być. Takie jest jego zdanie. 

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że nie my wydajemy tego typu decyzje i 

pozwolenia na budowę zjazdów, tylko Zarząd Dróg Wojewódzkich. To nie jest kompetencja 

gminy, tylko zarządcy drogi.  

 Przewodniczący Rady Krzysztof Czapiewski powiedział, że chciałby przypomnieć, że 

w związku z nowelizacją przepisów, interpelacje i wnioski powinny być w wersji pisemnej 

złożone do Przewodniczącego Rady, a Przewodniczący kieruje je do Burmistrza. Burmistrz 

ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14. dni, jeżeli się nie mylę. Jeżeli pan ma taką 

interpelację, to proszę bardzo złożyć na piśmie.  

 Radny Roman Pietrzykowski pytał, czy Zarząd Dróg Wojewódzkich odpowiedział, 

kiedy zamontuje barierki na ul. 3 Maja, po zdarzeniu, jakie miało miejsce w lipcu? 

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie 

odpowiedział. Zadanie, tak jak państwo wiecie, mówiliśmy o tym na komisjach, zostało 

zgłoszone, ale niestety do dnia dzisiejszego nie nastąpił montaż nowych barier. Zostały tylko 

te bariery, które nie zostały tak mocno uszkodzone.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XX sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 16.12. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony maszynopisu  

i 5 załączników. 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 25.09.2020 r.  


