
PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 16 CZERWCA 2016 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 13. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XVIII 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 13. 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 – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski autopoprawką wprowadził do 

porządku obrad w punkcie 7 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Pomorskiego na remont chodników w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 231 przy ulicy Głównej i ulicy Hallera o łącznej długości 200 mb.  

Projekt tej uchwały został wcześniej omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji 

stałych w dniu 9 czerwca 2016 r. 

Do porządku obrad radni nie wnieśli żadnych innych wniosków.  

Porządek obrad po dokonanej przez Przewodniczącego Rady autopoprawce 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)    
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, więc odstąpiono od jego 

odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do tego sprawozdania.  

 

AD. 2 SPAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SP ZOZ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA W STAROGRDZIE GDAŃSKIM ZA ROK 2015.  

W związku z nieobecnością p. Marii Orlikowskiej – Płaczek, kierownika SP ZOZ 

Przychodnia Lekarska, która nie mogła przybyć na sesję, powyższe sprawozdanie 

przedstawiła p. Katarzyna Pomierska (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu), 

natomiast p. Weronika Chistowska przedstawiła radnym sprawozdanie z realizacji 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach za rok szkolny 2014/2015 

(załącznik nr 6 do protokołu).  

Radny Roman Pietrzykowski pytał o to, jeżeli pielęgniarka jest jednego dnia w jednej 

szkole, drugiego w drugiej, a trzeciego w trzeciej, to kto zabezpiecza dzieci w danej szkole, 

jeżeli pielęgniarki nie ma na miejscu? Wiadomo, zdarzają się różnego rodzaju urazy, itd. 

Pani Weronika Chistowska odpowiedziała, że dyrektor placówki jest odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo swoich pracowników i dzieci. Tak, jak to jest u nas w Starogardzie, tak 

pewnie jest i u Państwa. Są szkolenia z pierwszej pomocy i tam jest pewien czas, to chodzi o 

przepisy bhp, gdzie nauczyciele też powinni być przeszkoleni i pan dyrektor powinien 

wyznaczyć kilka osób. W ogóle, przeszkolenie powinni mieć wszyscy i te szkolenia należy 

powtarzać. To nie, że raz w życiu byłem na szkoleniu z pierwszej pomocy i już jest na 

zawsze. To się zmienia. Zmieniają się zasady. Zawsze możemy jeszcze dodatkowo 

przeszkolić. Wiem, bo chodziłam w Starogardzie i pomagałam nauczycielom zaznajomić się z 

różnymi nowymi technikami. Ze zmianami, jakie są w udzielaniu pierwszej pomocy, bo jest 

kilka zmian. Inaczej niż ja się uczyłam kiedyś, nawet w szkole pielęgniarskiej, bo jestem z 

zawodu pielęgniarką. Także też jesteśmy otwarci, jakby Państwo mieli problem. Wiem, że 

Pani Grażyna też instruuje uczniów, udziela informacji nauczycielom, dyrektorom, bo jest ta 

współpraca.  

Radny Pietrzykowski pytał, czy wg pani, jest pani też pielęgniarką, czy ta norma, 

którą Narodowy Fundusz Zdrowia określił dla pielęgniarki, że ma obsługiwać taką ilość 

dzieci jest wystarczająca, czy nie? 

Pani Chistowska odpowiedziała, że w jej pielęgniarskim odczuciu, mogłaby być 

większa, ale ona o tym nie decyduje.  

Radny Pietrzykowski pytał, czy Państwo mają na to jakiś wpływ, na co pani 

Chistowska odpowiedziała, że nie, ponieważ to jest określone w rozporządzeniu. Tego oni się 
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trzymają i tego się trzyma fundusz. Być może coś się zmieni. Kiedyś nie było tak, że zależało 

to od ilości dzieci, tylko na każdą placówkę była pielęgniarka. Także szkoła musi sobie 

radzić.  

W związku z tym, iż radni mieli pytania, co do przedstawionych sprawozdań oraz 

funkcjonowania Przychodni Lekarskiej w Skórczu, p. Katarzyna Pomierska, w imieniu pani 

kierownik, poprosiła, by wszelkie pytania skierować na piśmie, ponieważ panie nie zostały 

upoważnione do udzielania odpowiedzi, a tylko do przedstawienia sprawozdań.  

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jeżeli będzie taka wola radnych, 

stosowne zapytania zostaną do pani kierownik wystosowane pisemnie. Zainteresowani radni 

mogą się również spotkać z p. Płaczek, jak będzie w Skórczu w przychodni.  

 

AD. 3 ANALIZA PRZYGOTOWANIA LETNIEGO WYPOCZYNKU  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. (załącznik nr 7 do protokołu) 

Informację o stanie przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

przygotowaną przez Panią Iwonę Kleina dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Skórczu 

radni również otrzymali na piśmie, więc odstąpiono od jej odczytania.   

Radny Roman Pietrzykowski pytał, co będzie się działo w Miejskim Ośrodku Kultury 

w lipcu, ponieważ w przygotowanej analizie jest mowa tylko o sierpniu? 

Pani Iwona Kleina wyjaśniła, że lipiec jest miesiącem urlopowym dla pracowników 

MOK-u. Oczywiście Dom Kultury jest otwarty. Dziecko, które przyjdzie do nas w lipcu na 

pewno nie będzie się nudzić. Dodatkowe, specjalne zajęcia wakacyjne, przygotowane są na 

sierpień, ponieważ z doświadczenia wiemy, że w lipcu większość dzieci wyjeżdża z 

rodzicami, są organizowane kolonie ze świetlicy Kolorowa Tęcza i frekwencja jest wtedy 

bardzo niska.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że nie do końca tak jest. Taki ośrodek jak 

Dom Kultury powinien pracować non stop, tym bardziej w takim okresie, jakim są wakacje. 

To jest specyfika w tym momencie, bo może to wyklucza Państwa urlopy, ale wakacje, to jest 

czas, kiedy rodzice często nie mają dzieci gdzie zostawić. Ja myślę, że tutaj też powinniśmy, 

jako miasto, zabezpieczyć tą opiekę dla dzieci, których rodzice w lipcu np. pracują. Jakieś 

zajęcia dla tych dzieci powinny być zorganizowane. Takie jest moje zdanie.  

Dyrektor Iwona Kleina powiedziała, że to nie jest tak, że dzieci nie mogą przyjść. 

Mogą przyjść w lipcu również.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że to będą tylko takie zajęcia „na 

przeczekanie”. To jest moje zdanie. Bo w sierpniu widzę, że jest bogato, ale lipiec… 
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Radna Justyna Kreja powiedziała, że w analizie jest napisane, że jak będzie remont 

dachu, to zajęcia nie dojdą do skutku.  

Dyrektor Kleina powiedziała, że to nie jest dokładnie tak. Chodziło jej o czas, który 

będzie potrzebny na sprzątanie po remoncie, na odświeżenie sali.  

Radna Kreja powiedziała, żeby to nie było tak, że w lipcu nie będzie zajęć, w sierpniu 

są przewidywane, ale będzie remont i też nie będzie.  

Dyrektor Iwona Kleina zaprosiła radnych, by przyszli zobaczyć na zajęcia letnie. 

Pracy jest sporo, frekwencja jest duża, więc zaprasza.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał, czy jeżeli w sierpniu odbywałoby się w MOK 

odświeżanie, to czy zajęcia mogłyby się odbywać gdzie indziej, np. w remizie? 

Dyrektor Kleina powiedziała, że nie będzie takiej potrzeby. Jest jeszcze sala obok.  

Radni nie wnieśli żadnych innych uwag ani zapytań co do przedstawionej informacji. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA BURMISTRZA 

MIASTA SKÓRCZ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015.  

(załącznik nr 8 do protokołu) 

 Sprawozdanie finansowe (załącznik nr 9) i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Gminy Miejskiej Skórcz za 2015 rok (załącznik nr 10) zostały bardzo szczegółowo omówione 

na wspólnym posiedzeniu komisji przez Panią Skarbnik Barbarę Krzyżanowską, w związku z 

czym Przewodniczący Krzysztof Czapiewski poprosił radnych o zadawanie pytań co do 

przedstawionych sprawozdań. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań.  

 Uchwałę Nr 041/g126/R/V/15 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2016 r. odczytała zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska (opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu). 

 W tym miejscu głos zabrał Burmistrz Miasta Janusz Kosecki, który w skrócie 

przedstawił radnym najważniejsze zagadnienia związane z wykonaniem budżetu w roku 2015 

(wystąpienie Burmistrza stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 13 do protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 14 do 

protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska (załącznik nr 15 do protokołu). 
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Opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Skórcz w 2015 

roku odczytała zebranym przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Kreja (załącznik nr 16 

do protokołu). 

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 XVIII/82/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ABSOLUTORIUM 

DLA BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ Z TYTUŁU  

WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015 (załącznik nr 17 do protokołu) 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium (załącznik nr 18 do protokołu) 

przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Kreja.  

Uchwałę Nr 081/g126/A/V/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 16 maja 2016 r. (załącznik nr 19 do protokołu) odczytała zebranym 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Kreja.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 20 do protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 21 do 

protokołu).  

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska (załącznik nr 22 do protokołu). 

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 XVIII/83/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 
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W tym miejscu Burmistrz Miasta Janusz Kosecki podziękował Radzie za jednomyślne 

udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy w 2015 roku. Wyraził również 

nadzieję na dalszą owocną współpracę. Burmistrz podziękował również pracownikom urzędu, 

kierownikom jednostek, Sekretarzowi Miasta oraz pani Skarbnik Barbarze Krzyżanowskiej i 

wręczył jej bukiet kwiatów. 

W tym momencie Przewodniczący Rady Miejskiej w Skórczu Krzysztof Czapiewski 

zarządził 5 minut przerwy w obradach.  

Po pięciominutowej przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski 

wznowił obrady, które prowadził dalej zgodnie z porządkiem obrad. W trakcie przerwy w 

obradach, sesję opuściła radna Krystyna Bednarska. Po wznowieniu obrad, w sesji udział 

brało 12. radnych.  

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZAWARCIA 

POROZUMIENIA Z GMINĄ SKÓRCZ, DOTYCZĄCEGO WSPÓLNEJ 

REALIZACJI INWESTYCJI PN. „ROZBUDOWA I MODERNIZACJA 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SKÓRCZU”. (załącznik nr 23 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 Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVIII/84/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 
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AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA 

POMOCY FINANSOWEJ DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  

NA REMONT CHODNIKÓW W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 231 PRZY 

ULICY GŁÓWNEJ I ULICY HALLERA O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 200 MB  

(załącznik nr 24 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. 

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 – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVIII/85/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2016 - 2020  (załącznik nr 25 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 Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVIII/86/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 9 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2016 ROK. (załącznik nr 26 do protokołu) 
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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 Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 1, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVIII/87/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 10 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ NA LATA 2016 – 2018. (załącznik nr 27 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

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 – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVIII/88/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 

  

AD. 11 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY NR XLII/223/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU Z DNIA  

9 WRZEŚNIA 2014 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCZU.  

(załącznik nr 28 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawia jej przewodnicząca Ewa Lipińska.  

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 – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XVIII/89/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 16 czerwca 2016 r. 

została podjęta. 

 

AD. 12 PRZEDSTAWIENIE PLANÓW PRACY KOMISJI  

NA DRUGIE PÓŁROCZE 2016 ROKU. 

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na II półrocze 2016 roku przedstawiła jej 

Przewodnicząca Barbara Graban (załącznik nr 29 do protokołu). 

             Plan pracy Komisji Gospodarczej na II półrocze 2016 roku przedstawił  

jej Przewodniczący Roman Pietrzykowski (załącznik nr 30 do protokołu).  

Plan pracy Komisji Społecznej na II półrocze 2016 roku przedstawiła  

jej Przewodnicząca Ewa Lipińska (załącznik nr 31 do protokołu). 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku przedstawiła  

jej Przewodnicząca Justyna Kreja (załącznik nr 32 do protokołu). 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionych planów pracy komisji, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad ich 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem planów pracy komisji na II półrocze 2016 r. - 12, 

- „przeciw” - 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że chciałby wrócić do tematu Związku Gmin 

Wierzyca i Starego Lasu. Żałuję, że radni nie podjęli decyzji o wyjściu ze Związku, bo 

uważam, że tak, jak w artykułach jest napisane, ten Związek się rozpada. Są tam jakieś 

kontrole, prokuratura prowadzi śledztwo. W Panoramie Gdańskiej powiedzieli, że zadłużenie 

Związku wynosi 2,7 mln zł, w artykułach piszą 2,2 mln. I nie wiem, komu wierzyć. Tylko 

mnie to dziwi, bo jak się rozmawia ze wszystkimi, to ze śmieci można przeżyć, a tutaj 

Wierzyca ma takie zadłużenie i w całym województwie to tylko Wierzyca jest zadłużona. Nie 

wiem, skąd to się bierze, ale jak wiadomo, już od pierwszego lipca jest podnoszona stawka 
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dla przedsiębiorców prywatnych z 60 zł na 90 zł. Dla mnie nie ma osoby, która by za to 

odpowiadała. Dla mnie Wierzyca i Stary Las to jak jedna firma. W Starym Lesie jest stary 

prezes, który bierze 16 tys. miesięcznie, który dopiero w czerwcu idzie na emeryturę, a już 29 

kwietnia został powołany nowy prezes, który też bierze 16 tys. zł. Czy nie można było np. od 

pierwszego czerwca przyjąć tego nowego? Niegospodarność Wierzycy mnie martwi, ale 

gdyby nawet w papierach coś było, to już się ulotniło. Może kiedyś chociaż dowiemy się, kto 

personalnie odpowiada za ogromny dług. Urzędnicy muszą odpowiadać za swoje błędy i tego 

będę się trzymać. Dziękuję.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że każdy z nas stoi nie tylko na straży interesów 

miasta, ale także na straży poszczególnych mieszkańców. I nie jest do końca tak, jak pan 

mówi, bo doskonale wszyscy wiemy, że udział Gminy Miejskiej i innych gmin, jeżeli chodzi 

o Stary Las, tak naprawdę jest nijaki. Doskonale pan o tym wie i myślę, że to jest trochę takie 

populistyczne, powiem szczerze, bo doskonale wiemy, że większość udziałów ma Miasto 

Starogard i to Miasto Starogard zmieniło po raz kolejny prezesa, a płaci za to cały Stary Las. 

Mało tego, na komisjach ostatnio mówiłem o podziale dywidendy, co do którego ja, jako 

jedyny, byłem przeciwny. Miasto Starogard tak naprawdę swoim jednym głosem przekreśla 

wszystkie inne głosy i doszło do podziału zysku, gdzie Miasto Starogard samo zainkasowało 

ponad 400 tys. zł z podziału zysku. Tu trzeba być naprawdę delikatnym i patrzeć, co kto może 

w ramach swoich możliwości. Jeżeli natomiast chodzi o podwyżkę śmieci, o której pan 

mówił, to doskonale wiemy, bo to nie jest tajemnicą, jakie śmieci i w jakiej cenie są w Starym 

Lesie. Wszystkie instytucje, firmy i przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wytwarzają 

śmieci i dostali zmiany. Dostał też Urząd Miejski, myśmy też zmieniali deklaracje. 

Gdybyśmy chcieli tak dobrze żyć jak teraz, że wrzucamy wszystko do zmieszanego i płacimy 

20 zł więcej niż za inne, to się opłaca, bo nam się nie chce. Powiedzmy uczciwie, nam się nie 

chce. Weźmy tabelę i zobaczmy. Jeżeli ktoś oddaje dwa kosze zmieszane po 1100 l, to płaci 

826 zł, ale gdy ten ktoś, nawet przedsiębiorca, w ciągu miesiąca weźmie jeden pojemnik na 

zmieszane za 220 zł, a drugi na surowce za 92 zł, no to płaci 312 zł, a nie 826 zł, a też ma 

pojemność 2200 litrów. Tu chodzi tak naprawdę o to, żeby nie było przypadkowych zrzutów 

śmieci zmieszanych, bo jest prościej. Jest prościej, ponieważ nie kosztuje żadnej pracy. 

Wiemy jak jest w domach, kiedy segregujemy śmieci, a przedsiębiorcy wrzucają wszystko do 

zmieszanych. A ja uważam, że przedsiębiorca produkuje więcej surowców niż zmieszanych i 

nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wziął pojemnik 240 l na surowce, a tylko 120 l na 

zmieszane. My już o tym rozmawialiśmy, że spotkamy się z naszymi jednostkami, ale też nie 

ma problemu, żeby to naświetlić przedsiębiorcom, którzy powinni zmienić deklaracje, bo 

uważam, że na to jest wyjście z sytuacji i to nie jest tak, że ktoś chce komuś dorzucić i 
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poszukać nowych środków finansowych na pokrycie długu. Nie na tym to polega. Czym 

będziemy wozili więcej zmieszanych, tym będziemy więcej płacili w Starym Lesie. A teraz, 

jak Gmina Miejska Starogard występuje ze Związku Gmin, bo taką decyzję podjęła podobno 

wczoraj, to może się okazać, że w Starym Lesie będą zupełnie inne stawki. Wtedy zobaczymy 

co z tego wyniknie, więc ja uważam, że polityka, jeżeli chodzi o zmianę sposobu 

postępowania z przedsiębiorcami, jak gdyby wymuszenia na nich tej segregacji, jest 

właściwa.  

Radny Gawrzyał powiedział, że się dziwi takiemu Burmistrzowi Skarszew, który miał 

dopłacić w tamtym roku ćwierć miliona złotych. Ja powiem szczerze, że jak ja usłyszę w tym 

budżecie naszym na przyszły rok, czy za dwa lata, że też będziemy musieli dopłacić, to 

powiem szczerze, że też będę przeciwny, to mówię otwarcie dzisiaj.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że to prawda, że nie widać, że inne gminy się 

zadłużają z tytułu śmieci. Tego w budżecie gminy nie widać. Podawałem też na którymś z 

wcześniejszych posiedzeń komisji, że gmina wiejska Tczew ma kalkulację od osoby 14 zł, w 

tej chwili już dokłada ponad 2 zł miesięcznie do osoby, mieszkańca gminy, bo się nie 

bilansuje na wywozie śmieci. I tego nie widać w budżecie, bo strata nie wyjdzie. Muszą zdjąć 

z dróg, czy z czegokolwiek innego, ale nie pokażą straty. To nie jest tak, że wszędzie jest 

cudownie. Związek Gmin jest specyficznym tworem, który operuje tylko na bazie wpłat od 

mieszkańców i ewentualnie składek gmin, które wpłacamy corocznie, plus, tak jak w 

ubiegłym roku, wyszedł niedobór i musieliśmy to pokryć. Wszystkie inne gminy też. Jeżeli 

się nie bilansuje, pokrywają to ze swoich środków gminnych. Nie zrobią chodnika, tylko 

zapłacą te dwa złote od głowy za pół roku, bo musza pokryć, muszą zapłacić za faktury, za 

zobowiązania i nie wiemy tak naprawdę co będzie, jak te gminy wystąpią, jak się zachowają 

główni gracze Starego Lasu, czyli Gmina Miejska Starogard, czy nam znowu nie podniesie 

np. na zmieszanych. Skoro inne gminny występują, okaże się, że nie będą oddawały 

surowców, tylko śmieci zmieszane, to myślę, że z automatu stawka pójdzie do góry. Dlatego 

ja uważam, że powinniśmy jak najmniej oddawać śmieci zmieszanych i właściwa 

metodologia jest tu zastosowana.  

Pan Roman Jerkiewicz, kierownik Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu 

powiedział, że ma dwa kluczowe pytania. Po pierwsze, jaki wynik finansowy miał ZUOK 

Stary Las? Czy miał zysk? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że zysk, ponad 800 tys. zł.  

Pan Jerkiewicz powiedział, że wydaje mu się, że jest tak, że spółka sobie bije zysk, 

niestety naszym kosztem. Drugie pytanie, takie może kluczowe z innej dziedziny. Jak 

Związek Gmin Wierzyca zamierza wyegzekwować, nie mówię o przedsiębiorcach, bo to 
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pewnie łatwiej będzie, ale od osób fizycznych, segregowanie odpadów? Ja prześledziłem i 

powiem przykład. Przyjeżdża samochód na Osiedle Leśne. Objeżdża wszystkie domy, w 

domach, w miarę jest posegregowane, po czym zajeżdża gdzieś indziej, np. do zbiorowych, a 

tam wszystko jest w jednym, bo nie można tym ludziom wytłumaczyć na czym to polega, 

ładuje się takie kontenery do takiej śmieciarki, zawozi do Starego Lasu. A w Starym Lesie 

patrzą – nie to są zmieszane i dawaj prawie 400 zł za tonę. To są takie dwa kluczowe pytania. 

Po pierwsze, czy Stary Las rzeczywiście musi tak zarabiać i takie zyski wypracowywać? A po 

drugie, jak ma się zamiar wyegzekwować od ludzi i przedsiębiorców właściwe segregowanie? 

Przecież chyba większość z Państwa wie, jak jest w zachodnich krajach. Tam, jak podjeżdża 

śmieciarka i jest nie posegregowane, to jest karteczka przylepiona, że nie jest posegregowane, 

nie zabieramy. Ktoś musi ten porządek zrobić. Bo przecież tak będziemy płacić co chwilę 

coraz więcej.  

Burmistrz Janusz Kosecki potwierdził, ale powiedział, że o tym już była mowa i pan 

Kamień, jak był ostatnio na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, również o tym mówił, że 

naklejają żółte kartki. Żeby kwestia był jasna. Kartki są naklejane i śmieci nie są odbierane.  

Pan Jerkiewicz powiedział, że to jest prawidłowe.  

Burmistrz powiedział, że to ruszyło, że drgnęło, jest prowadzona kontrola na bieżąco. 

Samochody osobowe jeżdżą i sprawdzają. Sprawdzają tych, którzy wywożą. Ci, którzy 

wywożą, sprawdzają poszczególne domy, jak jest w deklaracji.  

Pan Jerkiewicz powiedział, że tutaj potrzebny byłby taki mechanizm, dobrze, żeby 

Wierzyca to przemyślała, żeby ci, którzy wożą, żeby zależało im na tym, żeby obierali 

posegregowane śmieci. Jeżeli oni mają za tonę, to jeżeli do plastiku wsypią trzy tony popiołu, 

to im się opłaca. Bo dla nich ważna jest masa. Potrzebny jest mechanizm, żeby temu 

wywożącemu zależało, żeby odbierał czyste surowce.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że była dyskusja, że ewentualnie umowy, które 

będą musiały być rozwiązane lub zerwane z przyczyn wystąpienia gmin, też będą inaczej 

formułowane. To, co pan kierownik tutaj powiedział, jest bardzo zasadne i do tego będziemy 

w Związku Gmin dążyć.  

Radny Gawrzyał powiedział, że jak teraz 50% przedsiębiorcom podnoszą, a jak tak 

samo podniosą mieszkańcom, to ja policzyłem, że to będzie 81 zł za kosz. Myślę, że pan 

będzie bronił nas.  

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że mówił już o tym. To nie jest podwyżka o 

50%. Tu chodzi o tą segregację. Tona zmieszanych kosztuje prawie 400 zł, a tona surowca 

kosztuje kilkadziesiąt złotych, to przecież jest kilkukrotna różnica w cenie. Tu chodzi tylko, 
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żeby nam wszystkim pomóc. I mieszkańcom i Związkowi. Przecież wszyscy jedziemy na 

jednym wózku.  

 Radny Gawrzyał stwierdził, że Wierzyca przeszła paru dyrektorów, prezesów. Jak to 

długo już istnieje… to powinny być wnioski wyciągnięte.  

 Burmistrz powiedział, że wnioski są wyciągane. Kontrola nie jest taka prosta.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że z tego, co powiedział pan Jerkiewicz 

wynika, że przy wywożeniu śmieci segregowanych, wynika, że jest to zmieszane i powinien 

tutaj dostać batem przewoźnik. My za to płacimy. Przewoźnik powinien być ukarany i koniec.  

 Burmistrz powiedział, że w tej chwili jest prowadzona kontrola, że jeżeli ktoś ma 

zadeklarowane śmieci segregowane i podjeżdża do niego firma wywożąca, widzi w 

pojemniku, że to są zmieszane, a nie segregowane, nakleja naklejki i tego nie odbiera.  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że w interesie 

obiorcy śmieci, czyli Starego Lasu jest, żeby były właśnie zmieszane.  

 Radny Andrzej Laskowski powiedział, że on uważa, iż Związek Gmin Wierzyca jest 

w ogóle nikomu niepotrzebny. Po co? Jest Stary Las. Tam zwiększyć kadrę tych ludzi. A 

Związek Gmin Wierzyca, po co? Uważam, że to jest niepotrzebne. Nie wiem, kto to 

wymyślił.  

 Pan Jerkiewicz powiedział, że to nie tak do końca jest. Taka spółka jak Stary Las nie 

ma takich uprawnień jak Związek Gmin, że może przyjmować deklaracje i te opłaty są 

podatkowe. To Stary Las nie mógłby czegoś takiego zrobić. Stary Las mógłby tylko zawrzeć 

umowę, to po pierwsze. A po drugie, coś w Związku Gmin nie zagrało. Ja nie wiem do końca 

co. Ale przecież logika mówi tak, że większy może więcej. Nie po to np. startujemy w 

przetargach na zakup energii w grupach zakupowych, żeby sobie pogorszyć. Chcemy sobie 

polepszyć i się udaje. Muszę Państwu powiedzieć, że razem z Gminą Miejską, ZGM startował 

w przetargu i całkiem przyzwoicie to wyszło. To powinno też dotyczyć śmieci, że taka duża 

grupa zakupowa, jaką jest Związek, powinien być atrakcyjniejszy dla wywoziciela. Wydaje 

mi się, że najbardziej coś nie gra na linii Stary Las – Związek.  

 Burmistrz powiedział, że tak naprawdę, czy rozwiążemy, czy nie rozwiążemy 

Związku, to Stary Las będzie nam dyktował ceny. Bo jest niestety w rejonie południowym 

monopol. Jest taka koncepcja marszałka, żeby uwolnić to i koło Chojnic jest drugi RIPOK, 

żeby można było wozić tam. Może na zasadzie konkurencji.  

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy. 

A taka realna możliwość wyjścia, żeby nie ponosić żadnych dodatkowych kosztów i 

konsekwencji będzie z chwilą, gdy będziemy rozwiązywać umowę z przewoźnikiem. Kiedy 
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ona będzie się kończyć. To będzie najbliższa możliwość, żebyśmy nie ponieśli dodatkowych 

kosztów.  

 Burmistrz powiedział, że w tej chwili nie wiemy, jak postąpią przewoźnicy. Tak 

naprawdę nie wiemy, jak postąpi Sita, jak postąpi Starkom, jeżeli chodzi o inne samorządy 

niż Gmina Miejska Starogard Gd., bo jasnym jest chyba dla wszystkich, że skoro Starkom jest 

spółką miejską, to Starkom nie wystąpi z roszczeniami do Związku Gmin Wierzyca odnośnie 

sektora Gminy Miejskiej Starogard. Czyli tutaj, jak Gmina Miejska Starogard wystąpi, to 

może sobie spokojnie spać, bo ich spółka nie wystąpi na drogę sądową, tu jest temat jasny. 

Panie Adamie, Pan mówił o Skarszewach. Skarszewy też dopłacały. Tam mają własną spółkę. 

Płacili tak naprawdę najniższe stawki. Za śmieci trzeba płacić. Tu nie chodzi o to, żeby 

utrudniać życie i zwiększać te opłaty, ale niestety, śmieci kosztują.  

 Radny Gawrzyał powiedział, że jedna osoba pół kosza nie ma. Ani ćwierć i też płaci.  

 Burmistrz powiedział, że to już jest kwestia liczenia. Od czego liczymy. Natomiast 

sam Pan wie, że śmieci są droższe, a mogą być jeszcze droższe w przypadku Starego Lasu.  

 Radny Gawrzyał powiedział, że mamy sąsiada, który żyje ze śmieci i cała rodzina. 

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że gdyby pan Roman Bednarski odbierał je 

osobiście, w tym momencie Stary Las ma problem, bo w tym momencie ileś ton surowca 

mniej spłynie. A takich gmin może być kilka. I oni mają problem.  

 Burmistrz powiedział, że Stary Las ma problem. Oprócz tego, tam jest kwestia 

odzysku tych wszystkich surowców. Kwestia projektu unijnego, finansowania tej całej 

inwestycji. I za chwilę się okaże, że ten strumień odpadów segregowanych nie będzie się 

zamykał w wartościach przyjętych w projekcie. Wtedy duży problem będzie miało miasto 

Starogard. 

 Kierownik Jerkiewicz powiedział, że jak to się tworzyło, to on był zdziwiony, bo 

Państwo sobie przypominacie. Może to nie był doskonały program, ale myśmy mieli 

wdrożone, że plastiki osobno, szkło osobno, itd. Więc wrócenie do takiego, że wszystko do 

jednego worka, bo potem trzeba to przerobić, to była bzdura. Bo na samym starcie mieliśmy 

to posegregowane w określonym gatunku. Chyba, że chodziło o przerób i o pracę dla ludzi, 

bo ja sobie nie wyobrażam, że ten system został zupełnie zburzony. Jaka była podstawa? 

Tego nie wiem.  

 Burmistrz powiedział, że ma pytanie, dlaczego takie zakłady jak nasz nie mogły dalej 

realizować tych zadań? Przecież to było zbawienne dla dużych prywatnych przedsiębiorców, 

dla dużych spółek no i mamy, jak mamy. Nie myśmy byli decydentami. Może ktoś chciał 

dobrze. Nie wiadomo dla kogo, ale wyszło, jak wyszło.  
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 Kierownik Jerkiewicz powiedział, że Starkom od wielu lat, bo ja byłem w kontakcie z 

nimi, czekał aż zakład przestanie działać, bo my byliśmy ich wiórem w oku. Był taki okres, że  

zakład obsługiwał Gminę Smętowo, Gminę Osiek, Lubichowo i Gminę Skórcz, Bobowo i 

miasto Skórcz. To ja się nie dziwię, że Starkom zacierał ręce, jak przyszedł koniec. Ale nie 

rozumiem dlaczego jest taki system segregacji. Można to było jeszcze bardziej dopieścić, np. 

pojemnik na te mokre, bo tego nie było.  

 Burmistrz powiedział, że sam zakład Stary Las nie jest już taki super nowoczesny, bo 

gdyby tak było, to by nie sortowali na taśmach tych wszystkich surowców, tylko by mieli 

osobną bramę na plastiki, osobną na szkło. A jest tak, jak pan mówi. Surowce idą w jedno i 

dopiero na taśmie są segregowane. To nie jest najlepsze rozwiązanie z możliwych.  

 Radny Gawrzyał powiedział, że nie może być tak, że to będzie 9 czy 10 lat trwało, 

ludzie będą płacić, a urzędnicy nic nie będą robić.  

 Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że dlatego rok 2018 jest dla nas możliwością 

wystąpienia ze Związku.  

 Burmistrz powiedział, że rozmawiał wczoraj telefonicznie z Wójtem Gminy Karsin, 

który też nie wie, co zrobić. Każdy z nas, z małych samorządów, boi się konsekwencji 

zerwania umów, bo nie wiemy, jakie kary będą z tego tytułu.  

 Radny Gawarzyał pytał, czy będą kary w ogóle? 

 Burmistrz odpowiedział, że myśli, że będą, bo żaden przedsiębiorca sobie nie pozwoli 

na to, żeby być stratnym kilka milionów złotych.  

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że nie rozumie stwierdzenia, że 

nie wiadomo jakie będą kary. To oznacza, że my nie znamy zapisów umów, jakie są zawarte? 

 Burmistrz odpowiedział, że znamy, ale to zależy od momentu zerwania umowy. O ile 

dobrze pamiętam, to jest chyba 15% wartości umowy do końca jej trwania. Czyli skoro mamy 

30 milionów do końca trwania umowy, to 15% z tego, to jest 4,5 miliona. Zależy jeszcze w 

jakim momencie dana umowa zostanie zerwana, bo globalnie jest to kilkadziesiąt milionów 

złotych, wartość tych umów dla całego Związku, ale w danym sektorze jest tego mniej.  

 Radny Gawrzyał pytał, co będzie, jak odejdą dwie duże gminy, np. Starogard i 

Kościerzyna? 

 Burmistrz powiedział, że z tego, co wiemy, to Kościerzyna chyba nie odejdzie, ani 

miasto, ani gmina. Mówiłem też na którejś z komisji, że Gmina Wiejska Kościerzyna 

wystąpiła o interpretację do jednej z większych kancelarii prawnych w Szczecinie. Dostała 

odpowiedź, gdzie ewidentnie, ostatnie dwa czy trzy zdania brzmią, że najlepszym 

rozwiązaniem dla Gminy Kościerzyna jest pozostanie w Związku Gmin Wierzyca do 

zakończenia trwania umowy.  
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AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XVIII Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 19.00. Protokół zawiera 17 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 32 załączniki. 

  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 20.06.2016 r.  


