
PROTOKÓŁ NR XIX/2016 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 07 LIPCA 2016 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 15. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XIX 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. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

Na początku drugiej części obrad, radni minutą ciszy uczcili pamięć byłego Starosty 

Starogardzkiego oraz Senatora RP, śp. Andrzeja Grzyba. 

 

AD. 1 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2016 - 2020  (załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska.  

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, 



 3

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIX/90/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 07 lipca 2016 r. została 

podjęta. 

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2016 ROK. (załącznik nr 4 do protokołu) 

Projekt uchwały szczegółowo przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara 

Krzyżanowska. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki wyjaśnił dodatkowo sprawę automatyki, która ma 

być robiona na oczyszczalni. Niestety nie możemy tego zrobić w łączności z projektem 

modernizacji naszej oczyszczalni ścieków, ponieważ było już zdarzenie, ostatnio nawet dwa 

razy pod rząd, że nie można było uruchomić systemu i tutaj naprawdę grozi to katastrofą 

ekologiczną, jeżeli nie da rady tego uruchomić. Ze stosownym pismem wystąpiłem też do 

Wójta Gminy Skórcz, z prośbą o partycypację w 1/3 kosztów tej automatyzacji. Z rozmowy 

wynika, że pochyli się nad tym i jest prawdopodobne, że nam tą 1/3 dofinansują.   

Radny Roman Pietrzykowski pytał, czy 20 tys. zł to jest pełen koszt, na co Burmistrz 

odpowiedział, że to jest kwota netto, oczywiście dojdzie jeszcze VAT. 

Burmistrz wyjaśnił, że nie chciał tego zlecać tylko na ZGM, w związku z tym, że też 

nam zależy na zakupie zadymiarki. Po ostatnich ulewnych deszczach byliśmy na wizji w 

kilku miejscach, m.in. na Placu Wolności i okazuje się, że mieszkańcy mają podłączone wody 

opadowe do kanalizacji. Podwoiło to wpływ wód sanitarnych do oczyszczalni ścieków, w 

związku z tym, pan kierownik, ze środków oczyszczalni już zamówił i zakupuje w tej chwili 

zadymiarkę, żeby sprawdzać jak są ludzie podłączeni, bo autentycznie, robiliśmy zdjęcia z 

panem kierownikiem, podwórka są zalewane przez fekalia, ponieważ ludzie są podłączeni do 

kanalizacji, nie zdąży to odbierać i wszystko studniami ucieka na zewnątrz.  

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, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIX/91/2016 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 07 lipca 2016 r. została 

podjęta. 
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CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 

 Radna Justyna Kreja poruszyła temat ławek w parku. Była mowa, że będą naprawiane 

zimą, a są w takim stanie, że nie można na nich siedzieć. Czy nie można by tego remontu 

zrobić latem? Te ławki są w strasznym stanie.  

 Burmistrz powiedział, że ławki te w ubiegłym roku były malowane, były szlifowane, 

były bejcowane. Natomiast skutek jest taki, jaki widać. Po roku czasu, one się ponownie 

nadają do kapitalnego remontu. I teraz jest pytanie. Czy my będziemy je demontować, czy 

będziemy to robić na miejscu?  

 Radna Justyna Kreja powiedziała, że kiedyś zawsze było robione na miejscu.  

 Burmistrz powiedział, że wtedy było malowane farbą olejną, a tutaj, żeby zedrzeć tą 

farbę, to trzeba mieć naprawdę solidny sprzęt, bo tego nikt nie chce robić na dworze. 

Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, w ubiegłym roku, nam chodziło o to, żeby to też 

zanurzeniowo zabezpieczyć, a tego się nie da zrobić, jak ławka stoi w parku.  

 Radna Kreja zauważyła, że tam już nawet te metalowe części rdzewieją, na co 

Burmistrz odpowiedział, że rdzewieją, bo ktoś je uszkodził.  

 Radna Justyna Kreja powiedziała, że również plac zabaw wymaga konserwacji, bo to 

drewno jest tam już tak suche… Jeżeli o to też nie zadbamy, to też długo nam to nie posłuży.  

 Burmistrz powiedział, że akurat plac zabaw można przebejcować, bo to nie jest 

kłopot, to prawda. Aczkolwiek szybko, bo po zaledwie trzech latach od montażu.  

 Radna Barbara Graban pytała, czy nie można spryskać chodników jakimś randapem, 

żeby zielsko tak nie rosło?  

Burmistrz odpowiedział, że w części już mamy spryskane. Panie teraz chodzą i 

sukcesywnie wyskubują przy krawężnikach. Między krawężnikiem, a asfaltem, natomiast pan 

Wysocki również chodniki randapował. Jest jeszcze pytanie o opady deszczu. To nie zawsze 

niestety skutkuje.  

Radny Marian Firyn powiedział, że chciałby wrócić do tych wód opadowych 

odprowadzanych do kanalizacji i zakupu zadymiarki. Czy gmina również podjęła działania, 

aby sprawdzić, czy wody opadowe nie są odprowadzane do kanalizacji. Ja rozumiem, że 

gmina ma swój licznik na ścieki i jak od nich spływ przyjdzie, to i tak za to zapłacą, ale to są 

wody deszczowe.  

Burmistrz potwierdził, że jest na studni licznik, który mierzy ilość ścieków 

dostarczanych przez gminę i myślę, że będzie to w kompetencji gminy, żeby to sprawdzili, 

żeby nam nie płacić za deszczówkę. 



 5

Radny Firyn powiedział, że jak spiszą liczniki i to, co do nas wpłynęło do 

oczyszczalni, to będzie różnica. A zawsze mówiono, że oczyszczalnia potrzebuje koncentratu, 

bo sama woda tylko wypłukuje bakterie.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że woda w takich ilościach jest olbrzymim 

problemem, bo całą biologię niestety wypłukuje. Bo to jest zbyt intensywny i zbyt duży 

napór, który praktycznie przez całą dobę dopiero schodzi. To są potężne ilości wód 

opadowych, które w tej chwili wpływają do oczyszczalni.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że wracając do chodników, to proponuje, by 

wyrandapować ul. Kościelną, bo tam za chwilę bruku nie będzie widać.  

Radny Andrzej Laskowski pytał o oznakowanie drogi, która prowadzi do ul. 

Spokojnej? Tam miał być ruch jednokierunkowy. Czy coś się dzieje w tej sprawie? 

Burmistrz odpowiedział, że pamięta rozmowę w tej sprawie, natomiast nie pamięta 

czy to zostało uzgodnione ostatnio przez Starostwo. Powiedział, że musi to sprawdzić.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że wpłynął do 

niego wniosek od radnej Barbary Bukowskiej, w sprawie wsparcia klubu MX Skórcz na 

organizację zwodów Motocrossowych. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc organizację 

tej imprezy, to proszę zgłosić się do radnej Bukowskiej.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XIX Rady Miejskiej 

w Skórczu o godz. 17.15. Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron maszynopisu  

i 4 załączniki. 

  

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 08.07.2016 r.  


