
 PROTOKÓŁ NR XXII/2020 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 26 LISTOPADA 2020 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 15. radnych  

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKÓRCZ, LISTOPAD 2020 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 16.00 otwarcia XXII 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 15. 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 – 15, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

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

29 października 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 ZAWARCIA 

POROZUMIENIA Z GMINĄ SKÓRCZ DOTYCZĄCEGO WSPÓŁDZIAŁANIA 

GMIN PRZY REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYZNACZENIU 

OBSZARU I  GRANIC AGLOMERACJI. (załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt powyższej uchwały przedstawił zebranym 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: 
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 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 15, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XXII/143/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 listopada 2020 r. 

została podjęta.  

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań imiennych, które odbyły się 

podczas XXII sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2020 r. stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki poinformował radnych, że Zarząd Województwa 

Pomorskiego odpowiedział pozytywnie na prośbę Gminy Miejskiej Skórcz i zwiększył 

dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków o kolejne 820 tys. zł. Także łącznie 

mamy blisko 5 milionów dofinansowania. To duży prezent w listopadzie, przed świętami. Zła 

wiadomość jest taka, że niestety musimy przedłużyć termin związany z odbiorami 

końcowymi w oczyszczalni ścieków, ponieważ sytuacja z COVID spowodowała, że główny 

wykonawca nie otrzymał jeszcze wirówki, która powinna dotrzeć w październiku. Wszystkie 

inne prace są zakończone. Będziemy w przyszłym tygodniu dokonywać ich odbioru. Jest 

problem tylko z tą wirówką, na którą czekamy, ale myślę, że też w przyszłym tygodniu 

będziemy znali dokładną datę, kiedy ona będzie. Poza tym, rozstrzygnęło się postępowanie na 

remont chodnika przy ul. Hallera za kwotę 69 tys. zł. Wpłynęły dwie oferty. Droższa 

opiewała na kwotę 78 tys. zł. Na czyszczenie zbiornika na Osiedlu Leśnym przy ul. Zielonej 

wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 25 tys. zł i jeżeli chodzi o akcję zima, to jedna 

roboczogodzina to kwota 500 zł za godzinę i tutaj mamy spadek o 100 zł w porównaniu do 

pierwszego zapytania. Teraz też wpłynęła tylko jedna oferta, prośmy, aby zima nie była zbyt 

sroga. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że otrzymacie Państwo kalendarze, które przekazał 

nam Związek Gmin Wierzyca. Takie same kalendarze zostaną dostarczone w przyszłym 

tygodniu do sklepów. Za darmo każdy mieszkaniec będzie mógł sobie taki kalendarz wziąć.  

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski pytał podsumowująco, jaka jest łączna kwota 

całej inwestycji, jeżeli chodzi o oczyszczalnie? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że jest to blisko 10 milionów złotych łącznie. 

 Przewodniczący Czapiewski pytał, ile wynosi dofinansowanie?  
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  Burmistrz odpowiedział, że kwota dofinansowania to około 5 milionów, natomiast my 

mamy poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych blisko 60%. Kosztem 

kwalifikowalnym nie jest podatek VAT. Mamy to przeliczne do wartości netto, czyli blisko 

60% wartości netto. Wartość inwestycji jest brutto, natomiast my mamy dofinansowanie do 

wartości netto, a VAT, który jest doliczony, jest zawarty w tej kwocie, będzie przez nas 

odzyskany. Już część VAT-u wpłynęła. To, co mówiłem Państwu na komisjach, 700 tys. zł, 

bodajże z pierwszych dwóch faktur, zostało zwrócone. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXII sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 16.07. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony maszynopisu  

i 4 załączniki. 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 30.11.2020 r.  


