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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia VI 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) 

 Radna Ewa Lipińska złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 13, który 

dotyczył nadania panu Gerardowi Reimus honorowego tytułu za działalność społeczną. 

Radna Lipińska powiedziała, że czyni to na prośbę pana Reimusa. 

 W związku ze złożonym wnioskiem przez radną Ewę Lipińską, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem wniosku – 15, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0.  

 W wyniku głosowania, punkt 13 został zdjęty z porządku obrad. Porządek obrad po 

zmianach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM (załącznik nr 4 do protokołu). 
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Powyższe sprawozdanie radni otrzymali w wersji papierowej, w związku z czym, 

odstąpiono od jego odczytania.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do przedstawionego przez Burmistrza 

sprawozdania.   

 

AD. 2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ZA 2014 ROK.  

Sprawozdanie przedstawiła zebranym kierownik SP ZOZ Przychodnia Lekarska  

w Starogardzie Gdańskim, pani Maria Orlikowska - Płaczek (sprawozdanie stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu). 

Radny Adam Gawrzyał pochwalił lekarzy mówiąc, że bardzo dobrzy specjaliści. 

Najbardziej cenionym jest doktor Owerczuk, ale żeby się do niego zarejestrować to trzeba 

czekać miesiąc, albo nawet dłużej niż miesiąc. Lekarze mówią, że jak na trzech lekarzy, to 

mają bardzo dużo pacjentów. Wiadomo, że ludzie coraz bardziej chorują. Chyba bardziej niż 

kiedyś. Chciałbym jeszcze zapytać, czy to jest prawdą, że doktor Owerczuk odchodzi? 

Pani kierownik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o doktora Owerczuka, to jest jego 

integralna sprawa. Owszem, rozmowy takie prowadziliśmy, ale jeszcze pracuje. Także, 

zobaczymy. Być może, że pan doktor zmieni zdanie. A być może, że jeżeli podejmuje taką 

decyzję, to będzie ona na czas określony. Zobaczymy. Być może jest taka potrzeba, że musi 

trochę odpocząć, bo to nie jest jego jedyne miejsce pracy. Pan doktor Owerczuk pracuje na 

ciężkim oddziale, na Klinicznym Oddziale Ratunkowym. Pewnie Państwu nie muszę mówić, 

jaki to jest ciężki oddział. Tam jest zupełnie inna waga problemów. Pan doktor, owszem, 

informował mnie o tym, ale to nie jest jeszcze jego ostateczna decyzja. A jeżeli pan mówi, że 

to szkoda, ale każdy ma prawo podejmować decyzje sam o sobie.  

Radny Gawrzyał pytał, czy nie można wydłużyć godzin przyjęć pacjentów w 

godzinach popołudniowych, bo dwie godziny to jest mało? Po obiedzie jest bardzo dużo ludzi 

i wielu mieszkańców odchodzi niezałatwionych. Starają się wszystkich pacjentów przyjąć, ale 

wiadomo, jak lekarz przyjmuje cały dzień, to i nerwowość jest. 

Pani kierownik mówiła, że to już nie chodzi nawet o nerwowość, ale o fizyczną 

możliwość percepcji. Jeżeli pan doktor jeden, czy drugi, niejednokrotnie przyjmuje stu 

pacjentów, to wybaczcie Państwo, ale to już fizyczne i psychiczne możliwości przekracza. 

Natomiast, jeżeli Pan pozwoli, to odpowiem na początek wątku, który Pan przedstawił, a 

mianowicie, jeżeli chodzi o lekarzy. Muszę Państwu powiedzieć, że standard to jest z góry 

narzucony. Na jednego lekarza przypada 2750 pacjentów. W Skórczu nie jest to nawet razy 

dwa. Więc jeżeli my mamy tylu lekarzy, a mamy ich, bo ja mówię o zapisanych pacjentach na 
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listę, a nie mówię, ile razy dany pacjent przychodzi do lekarza, bo to są po prostu inne rzeczy. 

Jeden pacjent nie chodzi do lekarza, a inni pacjenci chodzą częściej, czyli ilość porad nie 

przekłada się na ilość etatów lekarzy. To jest po prostu przypadkowe. Jeżeli jest taka 

potrzeba, pacjenci muszą chodzić, ale też są określone możliwości, jeżeli chodzi o pracę 

lekarza.  

Radny Adam Gawrzyał pytał, czy jest taki zapis, by specjalista nie jeździł po 

punktach, tak jak było na początku, że przyjeżdżał specjalista okulista, endokrynolog, 

kardiolog, chirurg był w Skórczu, dermatolog bardzo dużo pacjentów miał, bo sam 

korzystałem. Na początku to powiem szczerze, że podobało mi się, bo jednak takie coś jest 

potrzebne. Czy jest taki zapis, że specjalista może tylko do Starogardu, a jak powiedzmy pani 

ma jeszcze w Smętowie, to jak to wygląda w Smętowie?  

Pani kierownik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o zarządzenie i rozporządzenie prezesa 

Narodowego Funduszu, to tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Tam, gdzie kontrakt został 

zawarty. Ja nie bez powodu wyakcentowałam ten moment, ze NFZ kontraktuje tzw. centra 

specjalistyczne. My tutaj w powiecie jesteśmy takim centrum specjalistycznym, z tym, że 

miejsce świadczenia usług jest w Starogardzie Gd. na ul. Hallera. Też chcę Państwu 

powiedzieć i to nie jest kryptoreklama, że w całym województwie pomorskim mamy 

najwięcej poradni specjalistycznych. 22 poradnie specjalistyczne uzyskać w NFZ to jest nie 

lada gratka. Nie chciałabym tutaj jakichś obietnic Państwu przedstawiać, które by nie były 

spełnione, ale będę toczyła rozmowę z Panią dyrektor o możliwość taką, żeby część kontraktu 

przenieść na Skórcz, ale to chcę tylko powiedzieć Państwu, że na ostatnim spotkaniu, na 

którym byłam, a była to poprzednia sobota, Pani dyrektor wyraziła się w ten sposób, że może 

będzie taka możliwość. Czyli w ramach naszego centralnego kontraktu, który mamy, będzie 

nam można, tak jak przedtem ja to czyniłam, ale to tak między nami, że będzie można 

oficjalnie jakby dodatkowe miejsce świadczenia wskazać w ramach tego dużego kontraktu. 

Ale niech to się stanie faktem. Musi Pani dyrektor wyrazić zgodę na nasz wniosek.  

Radny Gawrzyał powiedział, że do okulisty trzeba od 3 do 6 miesięcy czekać, do 

endokrynologa, to przyszła jedna pani, która mi powiedziała, że w 2018 roku, to ja naprawdę 

byłem zaskoczony, że trzeba aż tak długo czekać. Do kardiologa się czeka 6 miesięcy, do 

chirurga 3, to jest bardzo długie czekanie. I ostatnie pytanie, bo ja występuję w imieniu 

mieszkańców, to jest taka moja rola. Niech Pani mi powie, jak można się dodzwonić do Pani? 

Podała mi Pani telefony, ale naprawdę jest trudność. Nawet powiem Pani, że starsze osoby ze 

Skórcza dzwonią i powiem otwarcie, że dzwonią nawet z Pani przychodni, bo już takie głosy 

dostałem i nikt telefonu nie odbiera. Powiem szczerze, że sam pojechałem, zobaczyłem i 

naprawdę tak jest.  
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Pani kierownik powiedział, że nie zgodzi się z radnym. Jeżeli chodzi o rejestrację 

pacjentów, to Państwo zapewne byliście na Hallera, widzieliście jak wygląda. Dwie panie 

rejestrują pacjentów przychodzących i dwie osoby, które siedzą z słuchawkami na uszach, 

przyjmują telefony. My świadczymy usługi dla populacji podstawowej opieki, dla populacji 

30 tys., natomiast, jeżeli chodzi o specjalistykę to jest na 120 – 150 tys. pacjentów, więc 

dzwonią pacjenci raz po raz, aparaty są gorące, a panie nie wychodzą czasami nawet za 

potrzeba fizjologiczną. Już następna czeka, żeby ją zastąpić, nie sposób jest, żeby tylko i 

wyłącznie cztery panie były zaangażowane. Po prostu wszystkie pielęgniarki się zamieniają, 

rotują w rejestracji i nie ma złotego środka, który by można było zastosować, żeby na ten 

moment coś zmienić. To mówię, jeżeli chodzi o telefony. W telefonach jest zapowiedź, 

zgadza się, ponieważ w tym momencie, sami Państwo zauważacie, że już się włączyła osoba 

na linię, a linie są tak przepełnione, przesilone, że trzeba po prostu czekać na moment, bo tam 

jest kilka numerów, kilka linii i ciągle automat szuka, żeby któryś telefon się zwolnił, i żeby 

można było telefonicznie umówić się, czy zarejestrować się.  

Radny Gawrzyał pytał, czy można by zrobić jakieś odpłatne gabinety? 

Pani kierownik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o te poradnie strategiczne, bo to są 

właśnie strategiczne, jeżeli chodzi o poradnie endokrynologiczne, to są dwie poradnie w 

całym pomorskim. To jest u nas i jedna w Gdańsku. To, że są takie kolejki, Pan tu podał rok 

2018, to i tak jeszcze jest dobry termin muszę Panu powiedzieć. Ja mówię jak jest. Są terminy 

po siedem lat. Są pacjenci tzw. pierwszorazowi, bo tutaj trzeba rozgraniczyć pacjentów i o 

nich mówimy, o tych pierwszorazowych. Rzeczywiście terminy są odległe. Natomiast są 

pacjenci, którzy przychodzą na kontrolę, w trakcie leczenia, tam są już zupełnie inne terminy i 

są jeszcze pacjenci pilni, gdzie ci przyjmowani są poza kolejności. No i jeszcze są pacjenci, z 

tzw. pakietu onkologicznego. Ci pacjenci w ogóle z poza kolejki. Oni muszą ponad wszystko 

być przyjęci jak najszybciej. A lekarz jest jeden. No niestety, lekarz jest jeden. Ma określony 

harmonogram i też określone możliwości. I tak pan doktor przyjmuje prawie od poniedziałku 

do piątku. Więcej z siebie już dla nas dać nie może. A jeżeli chodzi o poradnie pozostałe, to 

tam nie są aż tak odległe te terminy. Bo i do poradni kardiologicznej można się dostać. Tam 

kolejka jest około 3 miesięcy. To uważam, że nie jest to długa kolejka. Jeszcze jest do 

chirurgii naczyniowej. Tam rzeczywiście są odległe terminy, ale to wynika z tego, że 

pomimo, iż mamy dwóch chirurgów naczyniowych, to ci chirurdzy też nie pracują w jednym 

miejscu i oni nie są od poniedziałku do piątku. Oni mają swoje powiedzmy chyba jeden raz w 

tygodniu, drugi dwa razy w tygodniu, czyli tak naprawdę trzy razy w tygodniu, a zapisanych 

pacjentów jest około tysiąca. To też już mogę Państwu powiedzieć, że tak to wygląda. 
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Natomiast pozyskać chirurga naczyniowego, to też prawie równa się z cudem, ale 

powiedzmy, że dwóch mamy i staramy się jednak jakoś zaspokoić Państwa potrzeby.  

Radny Gawrzyał powiedział, że czekamy za tymi specjalistami, żeby jacyś tutaj 

przyszli, czy chirurg, czy jakiś inny.  

Pani kierownik odpowiedziała, że nie jest to na 100%. W każdym bądź razie, pani 

dyrektor po raz pierwszy powiedziała o czymś takim, że będzie można przy dużym kontrakcie 

w inne miejsce przekierować na jeden dzień, czy na parę godzin specjalistę. Ale to nie jest 

jeszcze taka deklaracja na 100%. Jak będzie, to ja to Państwu oczywiście przedstawię.  

Radny Henryk Czarnecki powiedział, że może udało by się nakłonić pewnych 

specjalistów, aby przyjmowali w Skórczu odpłatnie. Bo naprawdę w Skórczu jest dość dużo 

osób starszych, którzy nie mają własnego środka lokomocji i muszą wynająć samochód, by 

dojechać do Starogardu. Niektórzy potrzebują naprawdę tylko skierowanie na jakieś 

konkretne badania i to jest dość uciążliwe. A drugie. To miałbym taką prośbę. Teraz zbliża się 

lato, ale jest jesień, zima, jak jadę do pracy, to nie raz widzę jak przed ośrodkiem stoją ludzie, 

ludzie chorzy, może żeby ich troszeczkę wcześniej wpuścić. Oglądałem kiedyś na TVN-ie 

taki program, nie chciałbym tego w złą godzinę wypowiedzieć, ale naprawdę było spore 

zamieszanie.  

Pani kierownik odpowiedziała, że Panie rozpoczynają pracę od godz. 7.00. Pan 

wybaczy. Ja mogę dyscyplinować od godz. 7.00. Ja nie mam prawa wymagać od Pań, żeby 

przychodziły wcześniej. Tutaj proszę wybaczyć. Jest umowa o pracę i jest kodeks pracy. A 

druga sprawa. Powiem tak. Państwu się wydaje, że lekarze tak chętnie prywatnie przyjmują. 

Nie. Oni po prostu już nie mają ani fizycznych możliwości, ponieważ pracują w ramach 

kontraktu z NFZ, tam są określone harmonogramy, które muszą być w momencie, kiedy my 

składamy kontrakty, więc musza je realizować tak, jak jest zapisane w kontrakcie, więc ci 

ludzie już nie mogą dać więcej z siebie, niż mogą. Dlatego ja tutaj nadmieniłam, że jest 

kardiolog, z którym udało mi się taką transakcję przeprowadzić, że przyjeżdża do Państwa i 

neurolog. Natomiast więcej lekarzy nie mogę pozyskać. Natomiast jeżeli chodzi o pana 

doktora Sharmę, czyli endokrynologa, to on przyjmuje w jakimś tam dzień w Smętowie. To 

też już jest Państwu bliżej, ale wtedy przyjmuje też odpłatnie. Oprócz tego, jeżeli chodzi o 

doktora Sharmę, to będzie dodatkowo, ale dopiero zacznie przyjmować w Starogardzie 

odpłatnie na Łapiszewie przy parafii. Jeszcze nie rozpoczął, ale już takie negocjacje 

prowadzimy, także będzie dodatkowa możliwość korzystania ze świadczeń, ale odpłatnie. 

Także nie jest tak prosto pozyskać lekarza, nawet odpłatnie, ponieważ wszyscy są tak 

zaangażowani w pracy, że już na życie prywatne prawie nie mają czasu.  
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AD. 3 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ.  

 (załącznik nr 6 do protokołu) 

Powyższe opracowanie radni otrzymali na piśmie, w związku z czym, odstąpiono od 

jego odczytania.  

W związku ze szczegółowym omówieniem powyższej oceny przez panią kierownik 

MOPS Annę Klin na wspólnym posiedzeniu komisji, radni nie wnieśli żadnych uwag ani 

zapytań.   

 

AD. 4 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY  

Z INSTYTUCJAMI POZARZĄDOWYMI W 2014 ROKU.  

 (załącznik nr 7 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie radni otrzymali w wersji papierowej, w związku z czym, 

odstąpiono od jego odczytania.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego sprawozdania.   

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2015 - 2020.  (załącznik nr 8 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem 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 VI/21/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2015 ROK.  

(załącznik nr 9 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego 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 VI/22/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA 

CZASU OBOWIĄZYWANIA DOTYCHCZASOWYCH TARYF DLA ZBIOROWEGO 

ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.  

(załącznik nr 10 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej  

w Skórczu, Roman Jerkiewicz. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

Radny Adam Gawrzyał pytał, jaka była różnica w zużyciu energii elektrycznej na 

Stacji Uzdatniania Wody na strych urządzenia, a po modernizacji? 

Kierownik Roman Jerkiewicz odpowiedział, że jeśli chodzi o zużycie energii, to 

generalnie nic się nie zmieniło. Żadne urządzenia dodatkowe nie powstały. Płacimy trochę 

mniej za prąd, ale to z różnych powodów, nie tylko dlatego, że nowe maszyny są, bo pompy 

były, są i będą. Ten system nie uległ zmianie, jeżeli chodzi o stopnie oczyszczania, itd. 

Natomiast wpływ miało szereg czynników. Uległ zmianie system sterowania. Jest bardziej 

precyzyjny. Za pomocą komputera steruje się tym wszystkim na Stacji Uzdatniania Wody. I 

takim czynnikiem jest również to, że była zmiana dostawcy prądu w ubiegłym roku. To suma 

summarum spowodowało zmniejszenie kosztów.  

 

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

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego 

wynik był następujący: 



 9

- „za” przyjęciem uchwały – 15, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZASAD SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH  

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ. 

(załącznik nr 11 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem 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 VI/24/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

UDZIELENIA BONIFIKATY OD OPŁATY Z TYTUŁU PREKSZTAŁCENIA 

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 

NIERUCHOMOŚCI ORAZ OKREŚLENIA WRUNKÓW JEJ STOSOWANIA  

(załącznik nr 12 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

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

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem 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 VI/25/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY ZMIANIAJĄCEJ UCHWAŁĘ  

NR IV/14/2015 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU Z DNIA 26 LUTEGO 2015 R.  

W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW  

W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 

DLA KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA SKÓRCZ.  

(załącznik nr 13 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem 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 VI/26/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

NADANIA HONOROWEGO TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SKÓRCZ” 

DLA P. KAZIMIERZA SCHULZ  (załącznik nr 14 do protokołu) 

Uzasadnienie do powyższego projektu uchwały odczytała zebranym Przewodnicząca 

Komisji Społecznej Ewa Lipińska. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 
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W związku z brakiem 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 VI/27/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

AD. 12 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

NADANIA HONOROWEGO TYTUŁU „ZASŁUŻONY DLA MIASTA SKÓRCZ” 

DLA P. TADEUSZA KUBICY  (załącznik nr 15 do protokołu) 

Uzasadnienie do powyższego projektu uchwały odczytała zebranym Przewodnicząca 

Komisji Społecznej Ewa Lipińska. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego 

wynik był następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 12, 

- „przeciw” – 3,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 kwietnia 2015 roku 

została podjęta.  

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że czytał na stronie internetowej miasta 

artykuł o tym, że mieszkańcy Skórcza zdobyli medale w skoku o tyczce. Jednak wzburzyło go 

ostatnie zdanie. Tacy sportowcy promują nasze miasto, a własnych tyczek nie mają. Radny 

pytał, czy miasto nie powinno zasponsorować zakupu tyczek? 

 Burmistrz odpowiedział, że klub LLKS corocznie dostaje na ten zakres działania 25 

tys. zł z Urzędu Miasta i tak naprawdę w ich gestii jest to, na co te środki przeznaczą. Jak to 

zapiszą w swoim projekcie, który składają do nas. To jest jak gdyby w ich gestii.  

 Radna Barbara Graban pytała, ile takie tyczki kosztują? 
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 Burmistrz odpowiedział, że pewnie kilka tysięcy złotych. Zależy jakiej jakości.  

 Radny Pietrzykowski powiedział, że rozumie to, że dostają 25 tys. zł. Jednak pytał, 

czy zakup jednej tyczki nie spowoduje tego, że z tych 25 tys. zł zostanie tylko 5 tys. zł, bo 

taka tyczka naprawdę kosztuje. Czy nie warto pokusić się, by może nie finansować całość, ale 

pomóc im w zakupie takiej tyczki, bo to są naprawdę tyczki o wysokim standardzie. To 

chodzi o ich bezpieczeństwo też. A wyniki chyba świadczą o tym, że oni mają możliwości i 

potencjał, a to jest też pozytywny wizerunek dla miasta Skórcza.  

 Burmistrz powiedział, że całym sercem jest za. Dowodem również było to, że 

uhonorowaliśmy starszego z braci Łaskich. W ubiegłym roku tyczka była zakupiona. Teraz 

nie pamiętam, czy kosztowała 1,5 tys. zł, czy 2,5 tys. zł. Myślę, że reszta należy do nich. My 

jeszcze ich spytamy, ale kwestia tak naprawdę środków, które byśmy musieli przeznaczyć na 

ten cel.  

 Radny Pietrzykowski powiedział, że składa wniosek, by Komisja Społeczna zajęła się 

tym problemem. Bo to jest po części problem społeczny. Bo za rok się znowu spotkamy i 

będzie znowu dopisek „dalej tyczek nie mamy”.  

 Radna Barbara Graban powiedziała, że skoro co roku klub dostaje 25 tys., a tyczka 

kosztuje 2,5 tys. zł, to chyba mogą co roku sobie takie coś swobodnie kupić.  

 Burmistrz powiedział, że tak naprawdę te 25 tys. zł to są tylko środki na lekkoatletykę. 

W ubiegłym roku dostali 40 tys. zł na działania sportowe w naszym mieście. To są naprawdę 

pieniądze, z których można sporo wygospodarować. Z całym szacunkiem, ale tak naprawdę, 

jako jedyna organizacja, dostali w ubiegłym roku dofinansowanie.  

 Radny Pietrzykowski zwrócił się do Burmistrza, że myśli, iż w związku z powyższym, 

należy wprowadzić cenzurę. Jak mieszkańcy miasta czytają to ostatnie zdanie, myślę, że to 

zdanie uderza w nas. W radnych, w pana. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że uważa, iż 

wniosek radnego Pietrzykowskiego ma sens i proponuje, by któraś z komisji spotkała się z 

tym klubem i przedyskutowała kwestię ich potrzeb.  

 Radna Barbara Graban poinformowała zebranych, że 7 maja br. Komisja Budżetu i 

Finansów spotyka się z przedstawicielami wszystkich organizacji działających w mieście i 

wtedy poruszony zostanie ten temat. 

 Radny Adam Gawrzyał powiedział, że już po raz ostatni mówi do Burmistrza o tych 

kamieniach przy pompach, które pospadały na chodniki. Jak to wygląda, środek miasta, przy 

GS-ach? 

 Wiceprzewodniczący Rafał Kosecki powiedział, że tak naprawdę nie możemy być 

zakładnikami każdej skargi. Organizacji pozarządowych w naszym mieście jest znacznie 
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więcej niż jedna. Chwała tamtej organizacji za to, że osiąga takie sukcesy. Ale tak trochę 

musimy z umiarem podchodzić do tego. Po to jest konkurs grantowy, żeby z niego wyciągnąć 

jak najwięcej. Jeżeli chodzi o kulturę, to nie ma u nas konkursu grantowego i jakoś 

organizacje sobie radzą i publicznie nie stękają. Jeżeli chodzi o sport, to powiem szczerze, że 

ja ciągle słyszę. Ja siedzę w tej komisji grantowej i z dużą uwagą przypatruję się temu co oni 

tam wpisują. I powiem szczerze, nie wiem, czy ujawnię jakąś tajemnicę, ale znaczna część 

kosztów idzie na trenerów. Nie na zakup sprzętu. To ja się pytam, to może ten trener trochę 

zrezygnuje ze swojego uposażenia na rzecz zakupu dla młodego człowieka sprzętu. Mi się też 

wydaje, że trochę, tak jak pani Basia tu mówi, trzeba trochę mieć poczucie społecznej misji, a 

nie na zasadzie, że najpierw zadbamy o siebie, a potem, to, co zostanie. Tyle mam do 

powiedzenia w tej sprawie.  

 Burmistrz poinformował radnych, że 29 kwietnia br. miasto otrzyma darowiznę w 

postaci 20 ton jabłek, w związku z czym poprosił, by radni również włączyli się w pomoc 

przy wydawaniu jabłek mieszkańcom. Jabłka wydawane będą w trzech miejscach: na 

targowisku miejskim, przy sklepach GS przy blokach i na Osiedlu Leśnym. Burmistrz 

poprosił, by radni pozostali na chwilę po sesji, by ustalić kwestie organizacyjne. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił również radnych na zawody skoku wzwyż, 

które odbywać się będą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu 28 kwietnia br.  

  

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył VI sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 18.00. Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron maszynopisu 

i 15 załączników. 

        

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 29.04.2015 r.  


