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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 16.00 otwarcia XXIII 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 12. 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 – 12, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Protokół Nr XXII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się  

26 listopada 2020 roku został przyjęty bez uwag. 

Po głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, na salę obrad przybyła 

radna Barbara Graban i od tej pory w sesji uczestniczyło 13. radnych. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski autopoprawką wprowadził  

w części drugiej porządku obrad następujące zmiany: 

- punkt 19 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy 

ulicami Pomorską i Zieloną, 

- punkt 20 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych ulic 

Sadowej i Grzybowej w Skórczu. 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do porządku obrad.   



 3 

Porządek obrad po wniesieniu autopoprawki przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Krzysztofa Czapiewskiego, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

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 i Burmistrz omówił je na 

wspólnym posiedzeniu komisji 15 grudnia 2020 r., więc odstąpiono od jego odczytania. Radni 

nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 2 INFORMACJA POLICJI (załącznik nr 5 do protokołu) I PAŃSTWOWEJ 

STRAŻY POŻARNEJ (załącznik nr 6 do protokołu) Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA 

NA TERNIE MIASTA.  

Powyższe informacje radni otrzymali na piśmie podczas wspólnego posiedzenia 

komisji 15 grudnia 2020 r., więc odstąpiono od ich odczytania.  

Radny Adam Gawrzyał na ręce przewodniczącego Krzysztofa Czapiewskiego złożył 

pismo odnośnie uszczegółowienia informacji, jaką radni otrzymali z Posterunku Policji w 

Skórczu (załącznik nr 7 do protokołu). 

Innych uwag co do przedstawionych informacji radni nie wnieśli. 

 

AD. 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  

W SKÓRCZU. (załącznik nr 8 do protokołu) 

Powyższą informację radni otrzymali na piśmie podczas wspólnego posiedzenia 

komisji 15 grudnia 2020 r., więc odstąpiono od jej odczytania. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższej informacji.  

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2020 ROK.  

(załącznik nr 9 do protokołu) 

W zastępstwie pani Skarbnik, projekt uchwały przedstawiła radnym Joanna Kinder. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 
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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 – 13, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/144/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

Po głosowaniu nad projektem powyższej uchwały, na salę obrad przybył radny 

Stanisław Eggert i od tej pory w sesji uczestniczyło 14. radnych. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2020 – 2030. (załącznik nr 10 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

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 XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2021 - 2030. (załącznik nr 11 do protokołu) 

W zastępstwie pani Skarbnik, Uchwałę Nr 266/g126/F/I/20 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej miasta Skórcz na lata 2021 – 2030 

(załącznik nr 12 do protokołu) odczytała zebranym Joanna Kinder. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

Po przedstawieniu stanowisk co do projektu powyższej uchwały, na salę obrad 

przybyła radna Justyna Kreja i od tej pory w sesji uczestniczyło 15. radnych. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/146/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2021 ROK. 

 (załącznik nr 13 do protokołu) 

W zastępstwie pani Skarbnik, Uchwałę Nr 267/g126/P/I/20 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o 

projekcie uchwały budżetowej miasta Skórcz na 2021 rok (załącznik nr 14 do protokołu) 

odczytała zebranym Joanna Kinder.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 
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 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/147/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

Po głosowaniu, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski pogratulował 

Burmistrzowi uchwalenia budżetu i powiedział, że skoro budżet został uchwalony, to można 

przystąpić do jego realizacji. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA 

OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI. (załącznik nr 15 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/148/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

USTNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 16 POŁOŻONEGO W SKÓRCZU  

W BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 3, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. (załącznik nr 16 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Roman Pietrzykowski. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 

ROCZNEGO PLANU POTRZEB W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC 

SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W SKÓRCZU W 2021 ROKU.  

(załącznik nr 17 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/150/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK. (załącznik nr 18 do protokołu) 
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Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 12 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO RPOGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 ROK. 

(załącznik nr 19 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 13 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY Z ZARZĄDEM POWIATU 

STAROGARDZKIEGO NA PRZYSTĄPIENIE DO „POWIATOWEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) 

NA LATA 2018 – 2022” W 2021 ROKU. (załącznik nr 20 do protokołu) 
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Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/153/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 14 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

STATUTU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU. 

(załącznik nr 21 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/154/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 15 PRZEDSTAWIENIE ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU I PRACOWNIKÓW 

SAMORZĄDOWYCH ZA 2019 ROK, PRZESŁANYCH PRZEZ NACZELNIKA 

URZĘDU SKARBOWEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM.  



 10 

Analizę oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Skórczu za 2019 rok 

przesłaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (załącznik nr 22 

do protokołu) przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski. 

Przewodniczący poinformował również, że wszystkie wyjaśnienia zostały już przesłane do 

Urzędu Skarbowego. 

Analizę oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2019 rok 

przesłaną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim (załącznik nr 23 

do protokołu) przedstawił Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. Burmistrz poinformował 

również, że wszystkie wyjaśnienia zostały już przesłane do Urzędu Skarbowego. 

 

AD. 16 PRZEDSTAWIENIE PLANÓW PRACY KOMISJI  

NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na pierwsze półrocze 2021 roku przedstawiła 

jej przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 24 do protokołu).  

Plan pracy Komisji Gospodarczej na pierwsze półrocze 2021 roku przedstawił jej 

przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 25 do protokołu).  

Plan pracy Komisji Społecznej na pierwsze półrocze 2021 roku przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert (załącznik nr 26 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2021 roku przedstawiła jej 

przewodnicząca Justyna Kreja (załącznik nr 27 do protokołu). 

Radni nie wnieśli żadnych uwag, ani zapytań co do przedstawionych planów pracy, w 

związku z czym, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie 

nad ich przyjęciem. Wynik głosowanias był następujący: 

- „za” przyjęciem planów pracy komisji na pierwsze półrocze 2021 roku – 15,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0. 

Plany pracy komisji na pierwsze półrocze 2021 roku zostały przyjęte.  

 

AD. 17 PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ 2021 ROK. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Skórczu na 2021 rok  przedstawił Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Czapiewski (załącznik nr 28 do protokołu).  

Radni nie wnieśli żadnych uwag, ani zapytań co do przedstawionego planu pracy, w 

związku z czym, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie 

nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 
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- „za” przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej 2021 rok – 15,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0. 

Plan pracy Rady Miejskiej w Skórczu na 2021 rok został przyjęty.  

 

AD. 18 PRZYJĘCIE STANOWISKA W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY  

NA PODJĘCIE PRZEZ BURMSITRZA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH  

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI BUDOWY PLACU MANEWROWEGO 

POMIĘDZY UL. OSIECKĄ I UL. NOWY ŚWIAT ORAZ ZAWARCIA  

Z ZARZĄDEM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKÓRCZU UMOWY 

UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA TEN CEL. 

Powyższą kwestię szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji 15 grudnia 

2020 r. Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. W związku z brakiem zapytań, przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego 

stanowiska, którego wynik był następujący: 

- „za” przyjęciem pozytywnego stanowiska – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 19 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA 

DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU MIASTA SKÓRCZ POMIĘDZY 

ULICAMI POMORSKĄ I ZIELONĄ. (załącznik nr 29 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił radnym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 

Radny Roman Pietrzykowski pytał, jaki będzie koszt zmiany tego planu? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że w tej chwili nie jest w stanie określić 

kosztu, ale wiąże się to pewnie z wydatkiem w granicach 10 – 15 tys. zł. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że pamięta, jak były robione zmiany w 2015 

roku. Myślałem już wtedy, że tam już się wszystko zwiera. Widocznie osoba, która 

przygotowuje ten plan i urzędnicy, którzy go przeglądają, jakby przygotowują dokumentację 

do tego, nie przewidują, a mi się wydaje, że okres pięciu lat, to jest zbyt krótki okres czasu, 

żeby co chwilę zmieniać plan. I można powiedzieć, że niektórzy przedsiębiorcy mówią 

głośno, że robimy to tylko pod jednego przedsiębiorcę. Totalnie pod jednego. Ja rozumiem, że 

my chcemy mu pomóc, bo to jest właściwe i tak powinno być, ale panie Burmistrzu, Skórcz 
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wciąż ma bardzo dużo terenów bez planu zagospodarowania przestrzennego, wie pan o tym 

dobrze i tam się nic nie dzieje, bo nikt nie może tam nic zrobić. Nie wiem, czy to jest 

właściwe. Albo to, że część urzędników może to olewa po prostu patrząc na to. Bo mi się 

wydaje, że jeżeli robimy jeden zakres czynności w tym planie zagospodarowania, to musimy 

przewidzieć, że instalacje fotowoltaiczne dla takiej grupy, jaką jest wyspa energetyczna, to są 

o dużo większej mocy. 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że w momencie, kiedy plan był 

opracowywany, nie było mowy o tego typu instalacjach, bo projekt był później realizowany 

we współpracy z samorządami: powiatowym i gminnym oraz przedsiębiorcami prywatnymi. 

Ponadto, co do planów, to się z panem radnym akurat nie zgodzę, bo jeżeli są warunki 

zabudowy, to czasami jest dużo prościej uzyskać pozwolenie niż na podstawie planu. Jeżeli 

chodzi o warunki zabudowy, to też urbanista stwierdza, czy może, czy nie może być taka 

realizacja robiona.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że to nie za kadencji obecnego burmistrza, 

ale na końcówce kadencji poprzedniego burmistrza, był złożony, np. na ul. Polnej wniosek. 

Było siedem wniosków i do tej pory nikt się nie odniósł do tego, nie zostało to uregulowane. 

Tam w ogóle nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Praktycznie plany 

zagospodarowania przestrzennego są robione tylko do cmentarza, dalej już nie. Czy miasto 

Skórcz sięga tylko do cmentarza? Czy tamci ludzie są gorsi? Np. ul. Polna i okolice. Tam nie 

tylko są tereny rolnicze, ale tam jest szereg działek przy ul. Polnej, które praktycznie nie 

nadają się jako tereny rolnicze, gdyż mają poniżej pół hektara. Ci ludzie mają czekać? Każdy 

ma osobno robić wniosek o zagospodarowanie przestrzenne? No chwila, może zaczniemy 

myśleć też pozytywnie dla reszty, nie tylko dla jednego.  

Radny Rafał Kosecki powiedział, że chce wspomnieć jedną kwestię. Ponieważ 

wniosek w kwestii zmiany tego planu wpłynął do Urzędu Miejskiego i razem z nim padła 

deklaracja, że przedsiębiorstwo, które jest wnioskodawcą, chce pokryć ten koszt. Czyli chce 

przekazać środki na rzecz miasta. Taka jest deklaracja i ona zostanie dotrzymana. Jeżeli 

chodzi o przewidywania planu zagospodarowania, to też trudno przewidzieć, co też powie 

nam ustawa o odnawialnych źródłach energii. Tak naprawdę ona się co chwilę zmienia w tym 

kraju. Prawie co rok jest nowelizowana i właśnie zapisy w tej ustawie spowodowały, że ten 

plan staje się mniej lub bardziej aktualny. Także tutaj, nie ukrywam, że trudno mieć pretensje 

do autorów, którzy przygotowywali ten plan dla fragmentu miasta Skórcz pomiędzy ulicą 

Pomorską i Zieloną, ponieważ ten plan czyta się zawsze w porozumieniu z ustawą OZE, 

ustawą branżową, a ona ulega zmianie, co ma oczywiście konsekwencje dla tego dokumentu. 
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Także naprawdę trudno w obecnej rzeczywistości w Polsce, tak ułożyć zapisy planu 

miejscowego, żeby one były naprawdę długofalowe. Tak by było idealnie, zgadzam się tutaj z 

kolegą przewodniczącym, ale niestety tak nie jest.  

Burmistrz Janusz Kosecki odniósł się do kwestii ul. Polnej. Do tej pory, doskonale pan 

radny wie, że tereny te użytkowane są jako tereny rolnicze. Ponadto, kiedy było przyjmowane 

studium, mieliśmy informację od wojewódzkiego konserwatora zabytków, o ile się nie mylę, 

że będzie kłopot, żeby w ogóle z tej strony, na tym poziomie, budować. Nie pamiętam teraz 

dokładnie tego sformułowania, ale wiem, że były obiekcje w kwestii przeznaczenia tego 

terenu pod zabudowę mieszkaniową. To jest na pewno do sprawdzenia, jakie było 

stanowisko. Poinformujemy.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że nie wie, czy działeczka, która ma 300, 

400, czy 600 metrów, może być przeznaczona inaczej niż pod zabudowę. Nie wiem, czy 

konserwator zabytków, albo jest w innym świecie, czas naprawdę to zmienić. Albo 

wnioskować o te zmiany, bo Skórcz zaczyna się po prostu dusić. Naprawdę zaczyna się dusić. 

Ludzie zaczynają naprawdę się dusić. I nawet z naszej strony, praktycznie Starogardzka ulica 

jest ulicą, która kończy miasto Skórcz. Warto kiedyś przejrzeć mapę, jak wyglądają 

działeczki, których są właścicielami i odchodzą w stronę ul. Polnej. To są praktycznie działki, 

które mają powierzchnię 300, 500, nawet nie mają tysiąca metrów kwadratowych i do tego 

dochodzi tam jedna ulica. Mamy tam również my, jako miasto, jedną działeczkę. Tam 

praktycznie użytkuje to jeden rolnik, który od wszystkich to dzierżawi, żeby się opłacało. A 

każdy czeka, że może miasto coś zrobi, ale nic się nie da, bo planu zagospodarowania nie ma. 

Tu wydajemy 10 tys., tu 15 tys., tu 6 tys. na zamianę planów zagospodarowania, a tak 

naprawdę te pieniądze uciekają. Musimy patrzeć perspektywicznie na to, bo jak ktoś będzie 

chciał się budować, to już jest za późno.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że uważa, że trzeba się pochylić 

nad aktualizacją tych planów, nie mniej jednak, jego stanowisko jest takie, żeby tu 

inwestorowi pomóc, zwłaszcza, że jest deklaracja w jakiejś formie, rekompensaty tego. No i 

trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ta nowa inwestycja, która powstaje, przyniesie bardzo 

przyzwoite przychody w najbliższych latach.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 15, 

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

Uchwała Nr XXIII/155/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 20 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA 

PRZEBIEGU DRÓG GMINNYCH ULIC SADOWEJ I GRZYBOWEJ W SKÓRCZU. 

(załącznik nr 30 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił radnym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki. 

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 – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXIII/156/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 22 grudnia 2020 r. 

została podjęta. 

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań imiennych, które odbyły się 

podczas XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 2020 r. stanowi załącznik nr 31 do 

protokołu. 

Pisemne stanowiska Komisji Budżetu i Finansów co do uchwał podejmowanych  

na XXIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 32 do protokołu.  

Pisemne stanowiska Komisji Gospodarczej co do uchwał podejmowanych  

na XXIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 33 do protokołu.  

Pisemne stanowiska Komisji Społecznej co do uchwał podejmowanych  

na XXIII sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 34 do protokołu.  

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

Radny Adam Gawrzyał złożył podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek 

sposób byli zaangażowani w tym roku w organizację i przygotowanie oraz rozniesienie 

paczek mikołajkowych. W tym roku, w związku z obowiązującym stanem epidemicznym, nie 

odbyło się tradycyjnej spotkanie dla dzieci ze Świętym Mikołajem, a paczki zostały 

przekazane osobom starszym i niepełnosprawnym z terenu miasta oraz przedszkolakom i 
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uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Skórczu. Radny złożył również 

wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że w odpowiedzi na pytanie, które padło na 

wspólnym posiedzeniu komisji, odnośnie szczepień covidowych, zrobił rozeznanie, jak to 

wygląda na terenie miasta. Mam informację, że obie przychodnie zostały zgłoszone do 

programu szczepień. Problematyczne, z tego, co już wiem, będą rozwiązania techniczne. Ale 

z tym borykają się punkty szczepień w całej Polsce. W dniu dzisiejszym dzwoniła do mnie 

pani właściciel przychodni PULS, która poinformowała mnie, że chyba jednak jej 

przychodnia nie będzie realizowała szczepień ze względów lokalowych, kadrowych i 

finansowych. I nie ukrywam, że trochę mnie zmartwiła, ponieważ powiedziała, że w 

rozmowach z NFZ-em usłyszała, że jeżeli chodzi o szczepienia, to na naszym ternie jest biała 

plama. Kiedy zakończyłem rozmowę, pozwoliłem sobie zadzwonić do doktora Świcy, z 

którym ten temat konsultowałem i otrzymałem odpowiedź, że tak naprawdę, chyba jako 

pierwsi w województwie zgłosili chęć wykonywania szczepień zarówno w Pelplinie, jak i w 

Skórczu. Doktor stwierdził, że jest tam mnóstwo wymagań lokalowych i kadrowych, ale 

stwierdził również, że będą starali się to robić na kilka gabinetów. Na kilka zespołów. 

Wiadomo, że Iglotex przenosi się już w tej chwili do swoich siedzib, więc całe piętro będzie 

wolne i myślę, że szczepienia będą przebiegały w należytym rozmieszczeniu. Na pewno 

przychodnia przy ul. Głównej chce te świadczenia szczepienne świadczyć dla naszych 

mieszkańców.  

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że wczoraj wykonał telefon do 

Sanepidu w celu zapytania, czy przedsiębiorcy tacy jak on, którzy prowadzą usługi 

telekomunikacyjne i mają kontakt z klientami, większy niż inni, bo tego zdalnie nie można 

robić, czy będą mogli się zaszczepić jak najszybciej. Otrzymałem informację, że jest szansa, 

że jako pracownicy firm telekomunikacyjnych, możemy w drugiej turze być zaszczepieni. 

Druga tura, to jest taka grupa ludzi, którzy są odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa i 

stabilności państwa i najprawdopodobniej my się do tego załapiemy. Jako Przewodniczący 

Rady Miejskiej, chciałbym stwierdzić, że jeżeli będzie taka możliwość, to w pierwszej 

kolejności poddam się szczepieniu. Oczywiście, ja rozumiem, że jest to trochę niebezpieczne, 

są dyskusje, ale oświadczam, że jako pierwszy, jeżeli taka możliwość oczywiście będzie, będę 

chciał się zaszczepić. Moi pracownicy, za wyjątkiem jednego, również się zdecydowali.  

Burmistrz Janusz Kosecki poinformował, że lekarze z naszej przychodni również 

wyrazili chęć szczepienia, albo w Akademii, albo w szpitalu w Starogardzie Gd.  
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Przewodniczący Krzysztof Czapiewski złożył życzenia świąteczne i noworoczne 

zarówno obecnym na sali obrad, jak również tym, którzy oglądali obrady za pośrednictwem 

transmisji internetowej.   

Burmistrz Janusz Kosecki również złożył wszystkim życzenia świąteczne. 

Podziękował także za bardzo dobrą współpracę w mijającym roku.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXIII sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.07 Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 34 załączniki. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 23.12.2020 r.  


