
PROTOKÓŁ NR III/2014 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 29 GRUDNIA 2014 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 15. radnych, 

kierownicy jednostek organizacyjnych 

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 

 i mieszkańcy miasta. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia III 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. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków co do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ  

O REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ. (załącznik nr 3 do protokołu) 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej Burmistrz Janusz Kosecki przedstawił radnym na piśmie, 

w związku z czym odstąpiono od jego odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani 

zapytań, co do powyższego sprawozdania. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  

W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA LATA 2014 - 2020.  (załącznik nr 4 do protokołu) 



 3

Projekt uchwały przedstawiła zebranym skarbnik miasta Barbara Krzyżanowska.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. Pisemne stanowiska Komisji 

Budżetu i Finansów co do uchwał podejmowanych na III sesji Rady Miejskiej stanowią 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku została 

podjęta.  

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ.  

(załącznik nr 6 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawiła zebranym skarbnik miasta Barbara Krzyżanowska.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku została 

podjęta.  

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2015 - 2020. (załącznik nr 7 do protokołu) 

Projekt uchwały wraz z Uchwałą Nr 239/g126/F/III/14 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. (załącznik nr 8 do 

protokołu) przedstawiła zebranym skarbnik miasta Barbara Krzyżanowska.  
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Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. Pisemne stanowiska Komisji 

Gospodarczej co do uchwał podejmowanych na III sesji Rady Miejskiej stanowią załącznik  

nr 9 do niniejszego protokołu. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. Pisemne stanowiska Komisji Społecznej co 

do uchwał podejmowanych na III sesji Rady Miejskiej stanowią załącznik nr 10  

do niniejszego protokołu. 

W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku została 

podjęta.  

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2015 ROK.  

(załącznik nr 11 do protokołu) 

Projekt uchwały wraz z Uchwałą Nr 240/g126/p/III/14 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 listopada 2014 r. (załącznik nr 12  

do protokołu) i autopoprawką Burmistrza do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 13 

do protokołu) przedstawiła zebranym skarbnik miasta Barbara Krzyżanowska.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 
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- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku została 

podjęta.  

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 

ROCZNEGO PLANU POTRZEB W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC 

SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W SKÓRCZU.  

(załącznik nr 14 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku 

została podjęta.  

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK.  (załącznik nr 15 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  
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W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku 

została podjęta.  

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK.  

(załącznik nr 16 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do omawianego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku 

została podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA 

WYNAGRODZENIA BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ.   

(załącznik nr 17 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 

Czapiewski.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do omawianego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban.  
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W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 roku 

została podjęta. 

 

AD. 10 PRZEDSTAWIENIE PLANÓW PRACY KOMISI  

NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU. 

 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na I półrocze 2015 r. (załącznik nr 18  

do protokołu) przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

 Plan pracy Komisji Gospodarczej na I półrocze 2015 roku (załącznik nr 19  

do protokołu) przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski.  

 Plan pracy Komisji Społecznej na I półrocze 2015 roku (załącznik nr 20 do protokołu) 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku (załącznik nr 21 do protokołu) 

przedstawiła jej przewodnicząca Justyna Kreja.  

 W związku z brakiem uwag co do planów pracy komisji na I półrocze 2015 r., 

przewodniczący Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad ich przyjęciem, którego 

wynik był następujący: 

- „za” przyjęciem planów pracy komisji na I półrocze 2015 r. – 15,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.  

 

AD. 11 PRZEDSTAWIENIE PLANU PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2015 ROK. 

 Plan pracy Rady Miejskiej na 2015 rok (załącznik nr 22 do protokołu) przedstawił 

Przewodniczący Rady Krzysztof Czapiewski.  

 W związku z brakiem uwag co do planu pracy Rady Miejskiej na 2015 r., 

przewodniczący Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem, którego 

wynik był następujący: 

- „za” przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej na 2015 r. – 15,  

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.  
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CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Radna Barbara Graban pytała, czy prawdą jest, że firma Szarafin będzie na Osiedlu 

Leśnym przy ul. Miłej budować blok i czy został zmieniony plan zagospodarowania 

przestrzennego dla tego terenu? Takie informacje uzyskała od mieszkańców, którzy zbierają 

podpisy pod sprzeciwem dla tego przedsięwzięcia, ponieważ do tej pory było to osiedle 

domków jednorodzinnych i chcieliby by tak pozostało. Nikt nie chce mieć w swoim 

sąsiedztwie bloku, a tym bardziej, że pan Szarafin kupił działkę koło TBS-ów na ul. Wojska 

Polskiego, to przecież chyba taki blok chyba bardziej pasowałby tam, niż tutaj, gdzie jest taka 

zabudowa jednorodzinna.  

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że ponieważ na ten teren nie ma planu, to 

złożony został wniosek do urbanisty, jak to zawsze jest robione w przypadku barku planu i 

urbanista negatywnie zaopiniował wniosek firmy Szarafin.  

 Radny Adam Gawrzyał pytał o stan budynku przy ul. Pomorskiej 15, który miał być 

15 grudnia oddany do użytku. Czy jest tam jakiś kredyt zaciągnięty, czy jest coś pod zastaw 

tam dane? 

 Pan Roman Jerkiewicz, prezes TBS, odpowiedział, że budynek ma się ku ukończeniu. 

Wykonawca złożył pismo o przedłużenie terminu zakończenia prac, a to wynika z faktu, iż 

było tam konieczne wykonanie wielu robót dodatkowych. W tej chwili ostateczny termin 

zakończenia prac jest przewidywany na 15 stycznia 2015 r. Do tego czasu główny 

wykonawca, czyli firma Szarafin, będzie to utrzymywała, pilnowała i ogrzewała. Od jutra 

zacznie się procedura związana z przywróceniem tego budynku do użytkowania, bo po 

spaleniu, decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego, budynek został wyłączony 

z użytkowania i w tej chwili, żeby mógł być z powrotem dopuszczony do zamieszkania, musi 

być decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwalająca na to. Myślę, że nie 

będzie z tym problemu, bo budynek jest odtworzony 20 lub 30-krotnie lepiej niż był. 

Chciałbym Państwa zaprosić na zobaczenie tego budynku po remoncie. Nie znam jeszcze 

dokładnie terminu, kiedy to będzie mogło nastąpić, ale już mogą się Państwo czuć zaproszeni, 

a zależy mi na tym, ponieważ jest tam co oglądać. Chętnie się pochwalimy tą pracą, jaką 

wykonała firma Szarafin. Prawdopodobnie jutro zapadnie decyzja co do najmu ostatniego 

lokalu w tym budynku. Niestety nikt z najemców, którzy tam byli, nie będzie tam mieszkał. 

Mimo, że mieli taką samą możliwość złożenia wniosku. Warunkiem jednak było wpłacenie 

kaucji. Takie są zasady w TBS-ie. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli 30% wartości, to wyszło 

504 zł za każdy metr, nie dać raz na zawsze, tylko wypożyczyć te pieniądze, to na dzisiejszym 

rynku, to nie są jakieś pieniądze, które powalają, ale powodują to, że najemcy dbają o 
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powierzone im mieszkania. Mamy ten argument, jak ktoś nie umie uszanować tego, za co sam 

zapłacił, to te jego pieniądze mu w tym poszanowaniu pomogą. Myślę, że generalnie taka 

tendencja powinna być. Trzeba ludziom tłumaczyć, że te czasy, kiedyś ktoś zrobił i dał, to 

chyba minęły bezpowrotnie. Trzeba trochę też dać od siebie. TBS-y nigdy nie były dla ludzi 

biednych. Taka zasada była już od początku.  

 Burmistrz Janusz Kosecki podziękował Radzie za jednomyślność i za przyjęcie 

wszystkich uchwał dzisiaj jednogłośnie. Za uchwalenie budżetu na 2015 rok. Złożył też 

radnym i wszystkim obecnym na sali życzenia noworoczne i zaprosił na wspólne przywitanie 

Nowego Roku na Rynek Maślany.  

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że chciałby się zrzec członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej, a w zamian pracować w Komisji Gospodarczej.  

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że stosowny projekt uchwały zostanie 

przygotowany na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Powiedział również, że uchwała ta będzie 

dotyczyć także radnego Piotra Frosta, który na razie też nie jest członkiem żadnej z komisji 

Rady.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył III sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.45. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 22 załączniki. 

        

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

                Krzysztof Czapiewski 

 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 31.12.2014 r.  


