Protokół Nr VIII/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 25 marca 2015 r. od godz. 1400 do godz. 2115
i w dniu 27 marca 2015 r. od godz. 1700 do godz. 1830
w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Teresa Preis – Przewodnicząca Rady
Miasta Kościerzyna.
W pierwszym dniu w sesji uczestniczyło 19 radnych zgodnie z listą obecności
(zał. nr 1) natomiast w drugim dniu w sesji uczestniczyło 20 radnych (zał. nr 2), co
wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Przewodnicząca Rady
powitała przybyłych radnych, zaproszonych gości, Burmistrza i jego zastępcę,
pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli podległych jednostek organizacyjnych,
przedstawicieli mediów oraz mieszkańców miasta Kościerzyna (zał. nr 3 – 5).
Teresa Preis – powiedziała, że burmistrz wystąpił z wnioskami o dodanie do
porządku obrad projektu uchwały na druku 52 w sprawie zmiany uchwały Nr
VII/33/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki nr 172/74
położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta
Kościerzyna (zał. nr 6) oraz projektu uchwały na druku 53 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi
dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji
„Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński –
Gdynia (zał. nr 7). Poinformowała, że nastąpiły zmiany w projektach uchwał na
druku 42, 43 i 51. Kolejną propozycją zmiany w dzisiejszym porządku jest jej
wniosek o przyjecie apelu Rady Miasta Kościerzyna do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Gdańsku (zał. nr 8).
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 9):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Ślubowanie radnego.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta
Kościerzyna;
– wystąpienie Prokuratora Rejonowego w Kościerzynie,
– wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kościerzynie,
– wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Kościerzynie,
– wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kościerzynie,
– wystąpienie zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kościerzynie,
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5.
6.
7.
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

– wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej,
– dyskusja.
Przyjęcie protokołu z VII sesji.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
Podjęcie uchwał w sprawie:
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 41,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 42a,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 43a,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
uchylenia uchwały Nr VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 stycznia
2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola
Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej
poszczególnych kryteriów;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 44,
– stanowisko – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7
w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 45,
– stanowisko – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 46,
– stanowisko – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.;
– pan Sławomir Szkobel – Sekretarz Miasta – druk nr 47,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
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h. zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia
i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta
Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ
RODZINY, zmienionej Uchwałą Nr LIX/444/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LV/405/13
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i
wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna
wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJRODZINY;
– pan Sławomir Szkobel – Sekretarz Miasta – druk nr 48,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych.
i. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2015 roku;
– pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży Miejskiej – druk nr 49,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
j. zmiany uchwały nr VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Miejska Kościerzyna;
– pan Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska – druk
nr 50
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
k. zmiany uchwały Nr III/3/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna;
– pani Teresa Preis – Przewodniczący Rady Miasta – druk nr 51a,
l. zmiany uchwały Nr VII/33/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
niezabudowanej działki nr 172/74 położonej przy ul. Jedności Robotniczej
w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 52,
m. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów i sposobu
projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita
Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK
nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia;
– pan Michał Majewski – Burmistrz Miasta – druk nr 53.
8. Przyjęcie apelu Rady Miasta Kościerzyna do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Gdańsku.
9. Apel Rady Miasta Kościerzyna do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad.
10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu
napojami alkoholowymi na terenie miasta Kościerzyna w 2014 r.
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– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.
Teresa Preis – powiedziała, że chciałaby przystąpić do ceremonii złożenia
ślubowania przez nowo wybranego radnego. Poprosiła wszystkich o powstanie.
Odczytała rotę ślubowania (zał. nr 10).
Waldemar Kujach – powiedział: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji radnego.
Teresa Preis – przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Mariusz Duszyński – powiedział, że jeżeli chodzi o Prokuraturę Rejonową
w Kościerzynie, to prokuratorów na etacie jest 7. W 2014 roku Prokuraturze udało
się osiągnąć najlepszy wynik w okręgu gdańskim. W 2014 roku zarejestrowano
1720 spraw, załatwiono 1733 sprawy, skuteczność ścigania była druga w okręgu.
Najcięższych przestępstw, czyli rozbojów było 5, kradzieży z włamaniem 97,
kradzieży zwykłych 165, plagą byli nietrzeźwi kierujący, takich spraw było 145.
Prokuratura prowadziła 40 spraw dotyczących wypadków drogowych, w których
osoby były poszkodowane powyżej 7 dni w wyniku zdarzenia komunikacyjnego,
w tym 11 spraw było ze skutkiem śmiertelnym albo z bardzo ciężkimi obrażeniami
ciała. Powiat, jeżeli chodzi o strukturę przestępczości widzianą z perspektywy
Prokuratury, jest powiatem stosunkowo spokojnym, odnotowano spadek rodzajów
przestępczości typu kradzieże, niemniej jest to wynikiem tego, że ustawodawca
przyjął inną wartość przedmiotu kradzieży.
Grażyna Greinke – przedstawiła informację na temat stanu bezpieczeństwa
sanitarnego miasta Kościerzyna w 2014 r. (zał. nr 11).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Aleksander Mach – zapytał, czy na terenie miasta bądź powiatu stwierdzono
w ostatnim czasie zachorowanie na odrę.
Grażyna Greinke – zaprzeczyła. Powiedziała, że lobby antyszczepionkowe jest duże
i jeżeli nie będzie odporności zbiorowej, dzieci nie będą szczepione, to do
zachorowań może dojść.
Krzysztof Barton – zapytał, czy jedzenie podawane w barach szybkiej obsługi jest
dla odbiorców, czy mieszkańców bezpieczne.
Grażyna Greinke – zauważyła, że to nie jest żywienie zbiorowe zamknięte, gdzie
Sanepid bezwzględnie nadzoruje jaka jest ilość białka, węglowodanów, tłuszczu.
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Dodała, że to jedzenie musi mieć dobrą jakość mikrobiologiczną, natomiast
w zakresie składników odżywczych nie ma nadzoru.
Krzysztof Barton – zapytał, co podlegało kontroli w tych obiektach.
Grażyna Greinke – odpowiedziała, że przede wszystkim warunki sanitarno –
techniczne, jakość produkcji, surowców, praktyka higieniczna i produkcyjna oraz
wyposażenie.
Krzysztof Barton – zapytał, czy wszystkie obiekty spełniają wymogi.
Grażyna Greinke – powiedziała, że skarg od użytkowników, czy konsumentów nie
było w 2014 roku, niemniej w trakcie kontroli tych obiektów wystawiano mandaty
karne za np. brak czystości bieżącej, brak aktualnej książeczki zdrowia.
Andrzej Czaja – przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa w mieście Kościerzyna
(zał. nr 12).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że chodzi mu o ul. Różaną, ale odcinek
boczny wzdłuż płotu NZOZ, równoległy do ul. Rzemieślniczej. W minionym roku
mieszkańcy skarżyli się, że samochody zastawiają wjazdy do posesji, Policja sobie
z tym problemem nie radziła i w związku z tym mieszkańcy napisali wniosek
o zmianę oznakowania na tej ulicy. W liście do niego pan komendant napisał, że
ten zakaz będzie przestrzegany i każdy kierujący, który wjedzie w tą uliczkę, a nie
będzie jej mieszkańcem, zostanie ukarany. Zauważył, że zapis ten jest trochę
martwy, ponieważ na zdjęciu (zał. nr 13) widać, że śmieciarka i inne samochody
wjechały i nikt na to nie reaguje. Zapytał, czy gdyby przywrócono stare
oznakowanie, czyli zakaz postoju i zatrzymywania po stronie posesji, to czy Policja
poradziłaby sobie z tym problemem.
Andrzej Czaja – powiedział, że na tej ulicy jest kilkadziesiąt interwencji, ludzie
dzwonią i Policja reaguje, są tam postępowania mandatowe, niektóre wnioski
kierowane są do sądu. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że Policja nie reaguje,
ponieważ Policja nie mogą tam być 24 godziny na dobę.
Kazimierz Borzyszkowski
oznakowanie.

–

zapytał,

czy

można

przywrócić

poprzednie

Andrzej Czaja – powiedział, że z dzisiejszej rozmowy sporządzi dokument
i przekaże naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego, żeby ponownie dokonał
analizy przedstawionego problemu.
Paweł Liedtke – zapytał, jak wygląda problem z narkotykami i dopalaczami.
Powiedział, że w 2014 roku przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich toczyły się 154
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sprawy w toku postępowania rozpoznawczego i wyjaśniającego i w co najmniej 1/3
spraw sędziowie zaobserwowali, że nieletni mieli kontakt z narkotykami,
w większości to są oczywiście eksperymenty z narkotykami, ale niestety zdarzają
się przypadki uzależnień u młodych ludzi.
Andrzej Czaja – potwierdził, że jest to problem, dlatego są kontrole osobiste,
kontrolowane są pojazdy, były przypadki, że osoby kierowały pojazdami pod
wpływem narkotyków. Policjanci, którzy idą do szkół na pogadanki, mówią o tym
problemie, a z drugiej strony nie ma zgłoszeń, że Policja ma przyjechać, bo ktoś ma
narkotyki.
Mariusz Duszyński – powiedział, że Prokuratura jest na samym końcu, otrzymuje
osobę podejrzaną o posiadanie, czy rozprowadzanie i rozlicza ją w procesie
karnym.
Grażyna Greinke – powiedziała, że zgodnie z ustawą narkotykami zajmuje się
Policja, dopalaczami Inspekcja Sanitarna. Inspekcja Sanitarna prowadzi kontrole
i nadzór nad produkcją i obrotem, w 2014 roku nie stwierdziła obrotu, był
przypadek, że stwierdzono zażycie w środowisku mieszkaniowym, w tym roku był
przypadek, że znaleziono chłopca na ul. Różanej, który był pod wpływem
dopalaczy. Poinformowała, że Sanepid współpracuje z Policją, Policjanci są bardzo
pomocni w tym, aby jakąkolwiek informację uzyskać.
Michał Kujach – zapytał, ile zanotowano kradzieży w 2014 w Kościerzynie i jaka
jest skuteczność wykrywania sprawców i jak ta skuteczność wygląda na tle
podobnych statystyk w województwie pomorskim.
Andrzej Czaja – powiedział, że jest to około 45% i na tle województwa jesteśmy
w górnej półce. Dodał, że jeżeli chodzi o wykrywalność, to komenda plasuje się
w czołówce województwa.
Krzysztof Jażdżewski – powiedział, że mieszkańcy ul. Kartuskiej, Wybickiego
i Jeziornej proszą o zwiększenie patroli na terenie parku, który znajduje się za
Urzędem Miasta, ponieważ jest to najkrótsza droga do sklepu, a znajdują się na
niej osoby, które zachowują się w niewłaściwy sposób.
Andrzej Czaja – powiedział, że uważa, iż jest to bardzo słuszny wniosek i na pewno
Policja zajmie się tą sprawą.
Krzysztof Barton – powiedział, że pierwsza sprawa, którą chciałby poruszyć dotyczy
osób, które w okresie wakacyjnym przebywają w centrum miasta, mieszkańcy
bardzo liczą na pomoc Policji. Zapytał, czy działania w tym zakresie zostaną
wzmożone i nie trzeba będzie wstydzić się przed turystami, którzy odwiedzają tą
część miasta a nie zawsze czują się bezpieczni. Ostatnio mieszkańcy zauważyli
wzmożone działania Policji polegające na karaniu za przekroczenie przepisów,
przede wszystkim ruchu drogowego, jest coraz więcej mandatów za to, że ktoś
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przeszedł w niewłaściwym miejscu, przejechał linię ciągłą. Na ul. Staszica ktoś
zatwierdził organizację ruchu i umiejscowienie miejsc parkingowych prostopadle
do osi jezdni a niemożliwe jest wyjechanie i nieprzejechanie linii ciągłej oraz
zaparkowanie prawidłowo samochodu. Stwierdził, że dobrze by było, gdyby Policja
zwróciła uwagę na te newralgiczne punkty i wystąpiła do komisji powiatowej
w celu zmiany obecnej sytuacji. Ulica Młyńska jest jednokierunkowa i w tej chwili
jest tam zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach jezdni i dobrze by było
rozważyć, żeby na jednej stronie można było parkować.
Andrzej Czaja – powiedział, że problem bezdomnych nie jest nowością, z panem
komendantem Straży Miejskiej nie raz się spotkali w tej sprawie. Zauważył, że są to
obywatele, którzy mają swoje prawa i obowiązki i jeżeli tylko siedzą, to Policja
praktycznie nie ma prawa nic zrobić. Jeżeli chodzi o ruch drogowy i działania Policji,
to zgłoszeń dotyczących parkowania pojazdów jest bardzo, bardzo dużo, wczoraj
Policjanci pojechali na interwencję na ul. Młyńską, zostało tam ujawnionych co
najmniej 20 samochodów. Dodał, że fakt jest taki, że piesi też są karani, są też
pouczani za wejście czy przejście w niedozwolonych miejscach, ale z analiz wynika,
że wielu pieszych ginie.
Aleksander Mach – podziękował radnemu Bartonowi za zauważenie problemu
oznakowania ul. Staszica. Przypomniał, że 2 miesiące temu na sesji zgłaszał
interpelację w tej sprawie, dlatego chciałby wiedzieć, czy burmistrz zwrócił się
w sprawie ekspertyzy odnośnie zmiany oznakowania ul. Staszica.
Andrzej Czaja – powiedział, że wpływa do niego codziennie bardzo dużo pism i nie
pamięta, czy otrzymał taki wniosek, ale na pewno zdiagnozuje problem.
Michał Majewski – potwierdził, że pismo zostało przekazane i tam gdzie można
pasy zostaną poprawione.
Tomasz Klinkosz – przedstawił informację dotyczącą ochrony przeciwpożarowej
i ratownictwa na terenie miasta Kościerzyna w 2014 roku (zał. nr 14).
Krzysztof Kwiatkowski – przedstawił informację z działalności Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Kościerzynie (zał. nr 15).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Aleksander Mach – zapytał, jak wygląda sytuacja dzików, jeżeli chodzi o kwestię
włośni.
Krzysztof Kwiatkowski – powiedział, że Inspekcja ściśle współpracuje z myśliwymi,
są oni świadomi zagrożenia i nie wprowadzą mięsa do spożycia przez ludzi bez
badania.
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Tomasz Smuczyński – przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie
przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie miasta Kościerzyna (zał. nr 16) oraz prezentację multimedialną (zał. nr 17).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, jakie Rada Miasta może stworzyć narzędzia dla Straży
Miejskiej, żeby strażnicy mogli ewentualnie osoby przebywające w centrum
delikatnie wyprosić. Powiedział, że ma wiele współczucia dla tych ludzi, dla ich
losu, ale z drugiej strony patrzy na innych mieszkańców, którzy przeznaczają swoje
pieniądze, aby w okresie zimowym utrzymać noclegownię, aby zakupić posiłki.
Zapytał, czy w zamian za to nie mogą otrzymać zrozumienia i w okresie sezonu,
gdzie naprawdę jest wielu gości, osoby te nie były wizytówką miasta.
Tomasz Smuczyński – powiedział, że faktem jest, że miasto Kościerzyna jest bardzo
przyjazne tej grupie społecznej, organizowana jest ogrzewalnia, to środowisko jest
monitorowane w okresie zimowym, wydawane są posiłki każdego dnia,
a zrozumienia z ich strony nie należy oczekiwać. W ubiegłym roku zawarto
porozumienie ze schroniskiem dla osób bezdomnych we Wielu, pozwalające na
przewiezienie osoby z tego towarzystwa do schroniska, gdzie zostanie przyjęta
pomimo braku skierowania, pomimo faktu, że znajduje się pod wpływem alkoholu.
Żadna z tych osób nie była zainteresowana skorzystaniem z tej oferty. Narzędziem,
które pozwoliłoby Straży podejmować działania, byłoby oddanie płyty Rynku pod
zarząd organizatorów imprez, które odbywają się w okresie letnim. Organizator
imprezy określiłby regulamin, w którym zawarłby kto jest odbiorcą występów,
między innymi mógłby wprowadzić zakaz palenia tytoniu, zawrzeć zapis, że osoby
pod wpływem alkoholu będą z tego terenu wypraszane. Drugim narzędziem, ale
nie jest to już kompetencja Rady Miasta, byłoby utworzenie izby wytrzeźwień.
Dodał, że te osoby nie znajdują się pod takim wpływem alkoholu, żeby je
zatrzymywać w policyjnej izbie zatrzymań, bo tam można umieścić osobę, która
zagraża innym, sobie i w jakiś sposób wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym.
Poinformował, że jest to zadanie powiatu, a wiadomo w jakiej sytuacji jest powiat,
miasto nie wyręczy go z tego zadania. Najbliższa izba wytrzeźwień, która byłaby
w stanie podjąć z miastem współpracę znajduje się w Gdańsku, za pobyt takiej
osoby miasto musiałoby dodatkowo płacić, w normalnych warunkach osoba
umieszczona w izbie sama ponosi z tego tytułu koszty
Teresa Preis – zaproponowała, żeby poświecić tej tematyce więcej czasu w okresie
przygotowania do sezonu letniego.
Krzysztof Barton – poprosił, aby tym tematem zajęła się Komisja Porządku
Publicznego.
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Waldemar Kujach – powiedział, że mieszkańcy ul. Dworcowej zgłosili mu, że na
skrzyżowaniu ul. Sędzickiego i Dworcowej jest bardzo duży problem, na skarpie
cały czas są libacje, spotykają się ludzie i nikt na to nie reaguje.
Tomasz Smuczyński – powiedział, że strażnicy skontrolują to miejsce i będą mieli
na baczeniu, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, albo żeby były jak najrzadsze.
Teresa Preis – przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad. Zapytała,
czy są uwagi do protokołu z VII sesji. W związku z ich brakiem przystąpiła do
głosowania.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Protokoły zostały przyjęte.
Michał Majewski oraz Jacek Konkol – przedstawili sprawozdanie Burmistrza
z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miasta oraz
prezentację multimedialną (zał. nr 17 i 18).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, czy miasto będzie realizowało projekt eksploratorium
w Inkubatorze.
Michał Majewski – odpowiedział, że odstąpił od realizacji projektu.
Krzysztof Barton – powiedział, że jego drugie pytanie dotyczy Kościerskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej. Burmistrz mówił o podpisanych umowach, o projektach,
a on chciałby dowiedzieć się co z pozostałymi projektami, między innymi
projektem dotyczącym Szpitala, czy miasto pomoże w jego realizacji.
Michał Majewski – powiedział, że projekt eksploratorium dotyczy przede
wszystkim szkół, a budynek Inkubatora miał wspomóc przedsiębiorczość, na co
zwrócono miastu uwagę i zasugerowano, że będzie to koszt niekwalifikowany,
dlatego zrezygnował z realizacji zadania. Jeżeli chodzi o projekty w ramach MOF, to
w projekcie dotyczącym Szpitala, Szpital będzie liderem, natomiast na spotkaniu
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zasugerowali, żeby projekt podzielić na
trzy części aby móc wnioskować o środki częściowo, natomiast we wszystkich
pozostałych czterech projektach miasto będzie liderem. W przypadku
dofinansowania projektu Szpitala, miasto dołoży 5% środków własnych.
Tomasz Dargacz – zapytał, czy w budynku socjalnym mieszkanie znajdzie co
najmniej 20 rodzin i czy znany już jest koszt budowy.
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Michał Majewski – powiedział, że w budynku będzie od 22 do 24 mieszkań, jeżeli
chodzi o cenę, to podał kwotę w której chciałby, aby budowa się zamknęła,
natomiast ostateczna cena znana będzie po uzyskaniu projektu i kosztorysu.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 41 w sprawie
wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości (zał. nr 20).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że projekt uchwały Rady Miasta na temat
zwolnienia spółki KOS – EKO na lata 2015 i 2016 z podatku od nieruchomości, to
jest sieci wodno – kanalizacyjnej już od 1 maja obecnego roku będzie poparciem
przez radnych jedynie życzenia prezesa KOS – EKO, uchwała nie daje bowiem
żadnej gwarancji utrzymania ceny wody i ścieków na obecnym poziomie, bo spółka
nie podjęła żadnego zobowiązania wobec odbiorców, że w ciągu dwóch lat
zwolnienia z podatku podwyżki nie nastąpią. Miasto rezygnując z ustawowego,
należnego podatku uszczupli swój budżet zawężając wykonanie własnych zadań.
Na posiedzeniu Komisji Komunalnej w dniu 18 marca bieżącego roku dyrektor MPI
KOS – EKO oszacował kwotę zwolnienia spółki z podatku na obecny rok na około
500 tys. zł. i na przyszły na około 750 tys. zł. Przychody MPI KOS – EKO za wodę
i ścieki wynoszą rocznie około 8 mln. zł., proponowana kwota zwolnienia z podatku
w roku bieżącym tj. 500 tys. zł. plus 400 tys. zł., które spółka zyskała w następstwie
podjętej na poprzedniej sesji uchwały zmieniającej plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wod – kan na lata 2015 – 2017, obniżając tę kwotę o zakres robót dla KOS
– EKO na 2015 rok, stanowi łącznie około 900 tys. zł. czyli ponad 11% przychodów
ze sprzedaży z działalności wodno – kanalizacyjnej. Z uproszczonego rachunku
wynika, że Rada Miasta wyrażając zgodę na okrojenie planu modernizacji urządzeń
wodno – kanalizacyjnych o 400 tys. zł. i na umorzenie spółce podatku od
nieruchomości w kwocie około 500 tys. zł. teoretycznie obniży cenę za wodę
i ścieki w bieżącym roku o ponad 11%, co praktycznie pozwoli spółce jedynie
utrzymać wynik finansowy na obecnym poziomie, jednak z drugiej strony o tyle
procent zubożeje budżet miasta i zmniejszą się nakłady na remonty. W obu
przypadkach bezpośrednio lub pośrednio konsekwencje obniżenia kosztów spółki
w całości poniosą mieszkańcy. Obecnie, tylko na podstawie wniosku dyrektora MPI
KOS – EKO przedłożonego burmistrzowi, bez uzasadnienia liczbowego radni mają
doraźnie rozwiązać problem spółki przez podjęcie tej uchwały. Praktycznie dla
radnych jest to postawa życzeniowa KOS – EKO, którą mają zaakceptować głosując
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w ciemno. Powiedział, że uważa, iż radni którzy z racji pełnienia swej funkcji są
współodpowiedzialni za budżet miasta i przyszłe skutki podejmowanej uchwały,
winni z wyprzedzeniem otrzymać pełną informację o podstawowych danych
działalności spółki za rok 2014, które są rzeczywistym obrazem jej stanu
ekonomicznego, dlatego też przed podjęciem uchwały chciałby się dowiedzieć, czy
spółka podjęła u siebie, we własnym zakresie, działania oszczędnościowe, a jeśli
tak, to jakie, w celu obniżenia kosztów. Zauważył, że uzasadnienie do uchwały tej
kwestii nie porusza, ani żadne inne pismo, jak również wypowiedzi ustne na
posiedzeniu Komisji Komunalnej. Zaproponował, aby podjęcie uchwały przełożyć
do czasu kiedy spółka przygotuje na dwuletni okres zwolnienia z podatku od
nieruchomości plan ograniczenia kosztów w spółce, który byłby podstawą
realizowania zmniejszania kosztów, przedstawi radnym konkretną kalkulację
kosztów wykazując w niej jaka byłaby cena wody i ścieków od lipca bieżącego roku
w przypadku nieumorzenia podatku, a jaka po umorzeniu podatku, udostępni
Radzie Miasta niezbędne dane o wynikach ekonomicznych spółki za 2014 rok
z rozdzieleniem na działalność ciepłowniczą i wodno – ściekową. Powiedział, że
uważa, iż w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, plan ograniczania
kosztów jak i jego przestrzeganie jest koniecznością, natomiast w działaniach
osłonowych miasta przed zwiększonymi opłatami za wodę i ścieki winne być
zaangażowane wszystkie strony zainteresowane skutecznym rozwiązaniem
problemu, a nie tylko samo miasto.
Michał Majewski – powiedział, że uchwała daje możliwość przygotowania taryfy
na wodę i ścieki, którą pan dyrektor KOS – EKO ma zaproponować w kwietniu
a w maju radni mają podjąć decyzję na temat ceny wody i ścieków. Jeżeli chodzi
o analizę ekonomiczną, to poprosił wczoraj pana dyrektora o przesłanie radnym
zestawienia kosztów z 2014 roku (zał. nr 21). Przypomniał, że ta uchwała umożliwi
zminimalizowanie podwyżek cen wody i ścieków.
Dawid Jereczek – powiedział, że zgadza się z radnym Borzyszkowskim, iż jest to
życzenie KOS – EKO, że radni nie mają pełnej wiedzy na temat działalności spółki za
2014 rok. Radni nie usłyszeli jakie działania wykonał dyrektor spółki w celu
obniżenia kosztów działalności, czy zmniejszenia zadłużenia, usłyszeli tylko, że jest
to niska cena prądu, żadnych innych deklaracji nie było. Zauważył, że mieszkańcy
pośrednio zapłacą za podwyżkę cen wody, chociaż teoretycznie cena pozostanie na
tym samym poziomie. Powiedział, że chciałby usłyszeć od dyrektora MPI KOS –
EKO, że zwolnienie z podatku od nieruchomości da gwarancje zerowej podwyżki za
wodę i ścieki, bo na dzień dzisiejszy nie jest pewien, czy decyzja o zwolnieniu
będzie skutkowała niepodwyższaniem cen. Poinformował, że w Łodzi za wodę
i ścieki mieszkańcy płacą 7,80 zł. brutto, we Wrocławiu 9,30 zł., w Bytowie 7,32 zł.,
w Chojnicach 8,21 zł., w Lęborku 6,37 zł. Poparł wniosek radnego
Borzyszkowskiego, aby przełożyć uchwałę do czasu dostarczenia wszystkich
informacji o działalności spółki.
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Teresa Preis – stwierdziła, że trzeba podjąć pewne kroki, bo nie do końca radni
w poprzedniej kadencji byli informowani o tym, co się stanie. Radni kilkakrotnie
pytali byłego burmistrza jakie będą konsekwencje tego wszystkiego, co mogą
potwierdzić radni poprzedniej kadencji i dziś widzi, że zwolnienie z podatku jest
konieczne.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli pan dyrektor ma wziąć pod uwagę przy
konstruowaniu taryfy na wodę i ścieki uchwałę, to musi ona być opublikowana
w Dzienniku Urzędowym, co trwa około 1 miesiąca.
Dawid Jereczek – zauważył, że przy kupnie sieci wodociągowej pan dyrektor
powinien zdawać sobie sprawę, że zaciągnięty kredyt wpłynie znacząco na sytuację
finansową spółki i że może to zagrozić płynności finansowej. Powiedział, że jego
zdaniem spółka jest przeinwestowana i boryka się z problemami typu płynność
finansowa i radni i mieszkańcy nie mogą brać odpowiedzialności za to, że taka a nie
inna sytuacja jest w spółce, a dzisiejsze zwolnienie z podatku jest sięganiem do
kieszeni mieszkańców.
Tomasz Dargacz – przypomniał, że w poprzedniej kadencji 3 radnych zagłosowało
przeciwko sprzedaży sieci, przestrzegali wtedy, że decyzja ta będzie skutkowała
podniesieniem ceny i rzeczywiście dziś ponosimy tego konsekwencje. W pewnym
sensie dzisiejsza uchwała ma naprawić tamten błąd.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że jeżeli chodzi o informowanie radnych, to
jest z tym pewien kłopot, bo na 24 godziny przed sesją dostali dane do taryfy
a szkoda, że nie mogli się z nimi zapoznać przed Komisją Budżetową. Wczoraj na
posiedzeniu Komisji Budżetowej otrzymał informację od pana dyrektora i od
burmistrza, że jeżeli uchwała nie zostanie podjęta, to będzie 20% podwyżka,
a jeżeli zostanie podjęta to będzie 2%, a 700 tys. zł. stanowi 10% przychodów
z działalności wod – kan.
Roman Gołuński – powiedział, że wykup sieci stał się nieszczęściem, w tej chwili
spółka wpłaciła do kasy miasta 4 mln. zł., ale jest to mniej niż 30% ogólnego
zadłużenia spółki, więc to nie jest jedyny problem.
Aleksander Mach – zapytał, dlaczego po raz kolejny Rada naprędce dostaje pod
głosowanie uchwałę, dane zostają wysłane dzień wcześniej, to nie jest pierwszy
raz, były już przypadki błędnie przygotowanych uchwał, które były wycofywane.
Powiedział, że chciałby doczekać się przygotowanego planu restrukturyzacji,
przekazanego w odpowiednim czasie radnych.
Tomasz Dargacz – powiedział, że projekt uchwały został wysłany radnym na
skrzynkę w dniu 17 marca o godzinie 1516 i był tydzień czasu na przygotowanie się,
przemyślenia. Radny był zapewne na komisji, miał możliwość spotkania się
z panem Fennigiem, mógł przez kilka godzin zadawać pytania. Na temat spółki, on,
12

jako radny, przez cztery miesiące otrzymał więcej informacji niż za poprzedniego
burmistrza przez cztery lata, więc jest jakościowa zmiana, radni mają więcej
informacji.
Michał Majewski – przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu pan dyrektor
przedstawił sytuację KOS – EKO, na wniosek Komisji Komunalnej radnym
przekazano dokumenty dotyczące spółki do przeanalizowania.
Dawid Jereczek – powiedział, że mówiono, iż połączenie spółek ograniczy koszty,
będzie taniej, a dla zwykłego mieszkańca Kościerzyny taniej znaczy oszczędniej i że
będzie płacił mniej za wodę i ścieki. W 2011 roku cena wody i ścieków wynosiła
7,50 zł., w 2014 roku 9,19 zł., czyli koszty w spółce KOS – EKO drastycznie wzrosły.
Jego zdaniem przeciętny mieszkaniec ma prawo być sfrustrowany, zdenerwowany
tym, że widzi pracowników spółki w kurtkach za ponad tysiąc złotych, że pan
prezes jeździ samochodem w najwyższej wersji wyposażenia, a cena wody ma być
wyższa. Dodał, że w chwili obecnej czuje się postawiony pod ścianę, bo pan
dyrektor KOS – EKO twierdzi, że albo zostanie zwolniony z podatku i będzie dwu
może trzy procentowa podwyżka, a jak Rada nie zwolni to będzie 18% i to radni
mają wziąć na siebie tą odpowiedzialność.
Mateusz Dublinowski – zauważył, że radni dokumenty dotyczące taryfy otrzymali
wczoraj o 1304.
Aleksander Mach – powiedział, że nie jest tak, że od tygodnia radni dysponują
materiałami. Zapytał, czy jeżeli zostanie podjęta uchwała o odstąpieniu od
pobierania podatku to ceny nie zostaną podniesione w najbliższym roku.
Michał Majewski – powiedział, że oprócz tego jednego dokumentu wszystkie inne
zostały dostarczone prędzej, natomiast dziś Rada nie dyskutuje nad projektem
taryfy i wzrostem cen wody i ścieków, tylko nad projektem uchwały, który
umożliwi zminimalizowanie podwyżki. Dodał, że prawdopodobnie zgodzi się na
podwyżkę około 2%. Będzie również przymierzał się do tego, żeby wyszacować
wartość oczyszczalni ścieków i przekazać ją w formie aportu spółce.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że radni mają wiele wątpliwości, biją się
z myślami, na pewno wszystkim chodzi o to, żeby mieszkańcy nie odczuli tego, że
dzieje się coś złego. Stwierdziła, że dobrym pomysłem jest przełożenie uchwały na
kolejną sesję, żeby spokojnie porozmawiać, spokojnie nad wszystkim zastanowić
się, bo przecież kilka dni nie robi różnicy, a tak naprawdę sprawa jest tak ważna, że
może zrobić różnicę.
Michał Majewski – powiedział, że gdyby czas na to pozwalał i gdyby do 20
kwietnia pan prezes nie musiał złożyć wniosku taryfowego, to mógłby się
z propozycją zgodzić. Z zarzutami przedstawionymi przez radnego Dawida Jereczka
można się zgodzić, może to kłuć w oczy, natomiast taką sytuację zastał i po objęciu
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przez niego funkcji burmistrza Kościerzyny, pan prezes bardzo ograniczył swoje
koszty.
Michał Kujach – powiedział, że odbiera tą decyzję jako gaszenie pożaru,
a z gaszeniem pożaru nie należy czekać. Dodał, że głosując za tą uchwałą oczekuje
jak najszybszego planu naprawczego i determinacji w działaniu.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że skoro czas tak nagli, to proponuje
zwołanie kolejnej sesji tydzień wcześniej i wtedy uda zmieścić się w terminach.
Teresa Preis – zaproponowała zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym.
Michał Majewski – powiedział, że może zgodzić się na takie rozwiązanie.
Tomasz Dargacz – poprosił o ogłoszenie pięciominutowej przerwy. Powiedział, że
czuł się podstawiony pod ścianę dokładnie 2 lata temu, przy podejmowaniu
uchwały, bo wiedział czym ona grozi i że przyjdzie mieszkańcom kiedyś bardzo
dużo zapłacić. Przeanalizował wczoraj przesłane dokumenty i stwierdził, że pewnie
nie uda się dojść do takiego momentu jak za burmistrza Modrzejewskiego, gdzie
woda kosztowała 7,99 zł. i była jedna podwyżka o 8 groszy.
Krzysztof Jażdżewski – powiedział, że skoro pan prezes przez 4 lata nie wykazał się
determinacją to wątpi, że przez najbliższy rok się nią wykaże.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o ogłoszenie
pięciominutowej przerwy.
15 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
4 radnych wstrzymało się
Wniosek został przyjęty.
Teresa Preis – ogłosiła przerwę. Po przerwie wznowiła obrady.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – powiedziała, że przepisy ustawy o zaopatrzeniu
w wodę ściśle określają termin złożenia wniosku taryfowego, czyli na 70 dni przed
wejściem w życie nowej taryfy musi być on złożony burmistrzowi. Jeżeli we
wniosku taryfowym ma być uwzględnione zwolnienie podatkowe, które jest
prawem miejscowym, to uchwała musi być podjęta jak najszybciej z uwagi na to, że
wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym a jeżeli nie
zostanie do tego czasu ogłoszona, to nie będzie brana pod uwagę do wyliczeń
taryfowych. Przepisy prawa obligują i z mocy prawa podwyższona taryfa wejdzie
w życie nawet jeżeli radni będą przeciwko niej głosowali.
Robert Fennig – powiedział, że niestety nie ma czasu na to, żeby sprawę rozważać
na kolejnej sesji. Potwierdził, że kredyt to tylko 30% zobowiązań spółki, pozostałe
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zobowiązania i wynikające z nich koszty są uwzględniane w taryfie ciepłowniczej.
Kosztów składających się na taryfę jest sporo, a 4 największe to koszty niezależne
od spółki, czyli koszty rat i odsetek od kredytów, koszty energii, opłaty za zajęcie
pasa drogowego, koszty na utrzymanie obiektów w tym w szczególności
oczyszczalni ścieków. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że koszty powinny się
utrzymywać na tym samym poziomie, bo jeżeli obiekt się starzeje i jest coraz
więcej awarii, to nie może zrobić nic innego jak awarie usuwać i dbać o jego
bieżącą eksploatację a na to po prostu musi mieć pieniądze. Przypomniał, że padło
stwierdzenie, że spółka zaoszczędziła 400 tys. zł. na wydatkach inwestycyjnych,
a rachunkowość spółki jest zupełnie inna niż zasady działania budżetów gmin.
Teresa Preis – poprosiła radnego Kazimierza Borzyszkowskiego o sprecyzowanie
wniosku.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że wnioskuje, żeby podjęcie uchwały
przełożyć do czasu kiedy pan dyrektor MPI KOS – EKO przygotuje na dwuletni okres
zwolnienia z podatku od nieruchomości plan ograniczenia kosztów w spółce, który
byłby podstawą realizowania zmniejszania kosztów, przedstawi radnym konkretną
kalkulację kosztów, wykazując w niej jaka byłaby cena wody i ścieków od lipca
bieżącego roku w przypadku nieumorzenia podatku a jaka po umorzeniu podatku
i udostępni Radzie Miasta niezbędne dane o wynikach ekonomicznych spółki za
2014 rok w rozdzieleniu na działalność ciepłowniczą i wodno – ściekową.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Kazimierza
Borzyszkowskiego.
10 radnych głosowało za
9 radnych sprzeciwiło się
nikt się nie wstrzymał
Wniosek został przyjęty.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 42a w sprawie zmiany
uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok (zał. nr22).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Budżetowej pytał
o zakres opracowania budowy ulicy Kamiennej i Słonecznej. Zapytał, czy wiadukt
będzie remontowany.
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Michał Majewski – odpowiedział, że projekt obejmuje ul. Słoneczną do wiaduktu,
tam ma być rondo i na wysokości wiaduktu droga ma skręcać w prawo i łączyć
odcinek, który idzie do stadionu. Dodał, że obecne opracowanie przewiduje tylko
połączenie drogi ewakuacyjnej ze stadionu z ul. Słoneczną, ponieważ przy
elektryfikacji toru kolejowego PKP nie pozwoli na przejazd pod wiaduktem między
torem kolejowym a przęsłem mostu i trzeba będzie połączyć drogę ewakuacyjną
w inny sposób.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku
z brakiem uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 22.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 43a w sprawie zmiany
uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
(zał. nr 23).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/39/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 23.
Mariola Barełkowska – przedstawiła projekt uchwały na druku 44 w sprawie
uchylenia uchwały Nr VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 stycznia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr
7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
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w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów (zał.
nr 24).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/40/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/17/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28
stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola
Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej
poszczególnych kryteriów została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 24.
Mariola Barełkowska – przedstawiła projekt uchwały na druku 45 w sprawie
określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7
w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
(zał. nr 25).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/41/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego
nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 25.
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Mariola Barełkowska – przedstawiła projekt uchwały na druku 46 w sprawie
upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (zał. nr 26).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych
w Kościerzynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 26.
Sławomir Szkobel – przedstawił projekt uchwały na druku 47 w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 r. (zał. nr 27).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję.
Paweł Liedtke – zapytał, czy istnieje możliwość utworzenia stałego obwodu
w Szpitalu.
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Sławomir Szkobel – odpowiedział, że Kodeks Wyborczy nakłada w tego typu
placówkach obowiązek utworzenia na każde wybory zamkniętego obwodu
głosowania.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku
z ich brakiem przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r. została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 27.
Sławomir Szkobel – przedstawił projekt uchwały na druku 48 w sprawie zmiany
Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie przyjęcia
i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna
wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY,
zmienionej Uchwałą Nr LIX/444/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia
2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na
terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna wspierającego
rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY (zał. nr 28).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy są jakieś pytania. W związku z ich
brakiem przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie
przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta
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Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ
RODZINY, zmienionej Uchwałą Nr LIX/444/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29
stycznia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LV/405/13 Rady
Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia
i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna
wspierającego rodziny wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 28.
Tomasz Smuczyński – przedstawił projekt uchwały na druku 49 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2015 roku (zał. nr 29).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy są jakieś pytania. W związku z ich
brakiem przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
w 2015 roku została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 29.
Bartosz Borkowski – przedstawił projekt uchwały na druku 50 w sprawie zmiany
uchwały nr VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska
Kościerzyna (zał. nr 30).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
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15 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/34/15 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Miejska Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 30.
Helena Kaszubowska – Nitz – przedstawiła projekt uchwały na druku 51a
w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna
(zał. nr 31). Poinformowała, że na ręce pani przewodniczącej wpłynął wniosek
radnego Jarosław Brezy o rezygnacji z pracy w Komisji Komunalnej (zał. nr 32).
Zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Kościerzyna została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 31.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 52 w sprawie zmiany
uchwały Nr VII/33/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej działki nr
172/74 położonej przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03
miasta Kościerzyna (zał. nr 33).
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
15 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/33/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie
wieczyste niezabudowanej działki nr 172/74 położonej przy ul. Jedności
Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 33.
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Michał Majewski – przedstawił projekt uchwały na druku 53 w sprawie wyrażenia
zgody na włączenie drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita
Stwosza do projektu w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna
w ciągu DK Stargard Szczeciński – Gdynia (zał. nr 34).
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, czy przy budowie drogi będzie obowiązywała
specustawa, która obowiązuje przy budowie obwodnic i autostrad, czy próbowano
podjąć jakieś działania, żeby pozyskać dofinansowanie.
Michał Majewski – powiedział, że zanim zaczął prowadzić negocjacje z Generalną
Dyrekcją i firmą wykonującą, zapytał Generalną Dyrekcję, ile będą wynosiły
odszkodowania za przejęte grunty pod budowę obwodnicy. Dodał, że
odszkodowania, które będzie musiał zapłacić nam wojewoda za przejęte grunty,
w zupełności wystarczą na projektowany odcinek, próbuje również negocjować,
żeby część dróg dojazdowych w nawierzchni gruntowej, czy żwirowej, przy okazji
tego projektu z pieniędzy, które dostaniemy za przejęte grunty, wybudować
w nawierzchni bitumicznej. Zauważył, że czas, który mamy, nie pozwala nam na
szukanie dodatkowych źródeł finansowania, bo musi to być wprowadzone
i zaakceptowane w zmianie planu przebiegu obwodnicy do 30 kwietnia. Jeżeli uda
się doprojektować ten odcinek drogi do 30 kwietnia, to będzie on objęty
specustawą, a jeżeli nie uda się, to będzie problem z przejęciem gruntów, bo cześć
drogi przebiega po prywatnych gruntach.
Krzysztof Barton – zapytał, czy kwota 1,2 mln. zł. wystarczy na zaprojektowanie,
odszkodowania i budowę.
Michał Majewski – potwierdził.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku
z ich brakiem przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za
Lasem z ul. Wita Stwosza do projektu w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy
m. Kościerzyna w ciągu DK Stargard Szczeciński – Gdynia została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 34.
Helena Kaszubowska – Nitz – odczytała apel do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Gdańsku (zał. nr 35). Otworzyła dyskusję.
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Krzysztof Barton – zauważy, że w apelu nie mówi się o skomunikowaniu osiedla dla
którego Rada podjęła przed chwilą uchwałę.
Michał Majewski – powiedział, że być może apel bardziej zmobilizuje wykonawcę
i inwestora do przyłożenia się, ale w apelu poruszono też inne elementy, których
nie uda się do 30 kwietnia przygotować, projektant tego nie zaprojektuje.
Tomasz Dargacz – zapytał, czy pod apelem podpisze się każdy radny.
Michał Majewski – powiedział, że pod apelem mogą podpisać się wszyscy.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku
z ich brakiem przystąpiła do głosowania nad apelem.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Apel został przyjęty jednogłośnie.
Jarosław Laska – przedstawił informację o przeprowadzonych kontrolach
przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Kościerzyna
w 2014 r. (zał. nr 36).
Michał Majewski – powiedział, że w międzyczasie skontaktował się z panem
Robertem Fennigiem w sprawie zapytania pan Kazimierza Borzyszkowskiego.
Dodał, że pan Fennig jest w stanie przygotować odpowiedź do jutrzejszego
popołudnia, dlatego zastanawia się, czy Rada jest skłonna w jak najszybszym czasie
pochylić się jeszcze raz nad uchwałą.
Michał Kujach – powiedział, że w związku z wypowiedzią burmistrza, składa
formalny wniosek o przerwanie dzisiejszej sesji i zwołanie jej na godzinę 1430
w najbliższy piątek z porządkiem obrad dzisiejszej sesji.
Tomasz Dargacz – zauważył, że około 2 godzin temu Rada zagłosowała za tym żeby
pochylić się nad tym, co pan prezes ma do powiedzenia, żądała informacji i teraz
pan burmistrz i pan prezes KOS – EKO wyszli naprzeciw, chcą się przygotować,
odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości jakie miał pan Kazimierz Borzyszkowski.
Powiedział, że w związku z tym, że radni nie chcieli podjąć dziś ostatecznej decyzji
należy przychylić się do wniosku radnego Kujacha.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że w ciągu ostatniej godziny można było
zaobserwować bardzo nerwowe ruchy i poszukiwanie wyjścia z tej sytuacji, bardzo
się cieszy, że w końcu przegłosowanie wniosku formalnego o przesunięciu decyzji
o podjęciu uchwały spowodowało, że nagle te dokumenty są, odpowiedzi są.
Dodał, że nie czuje się specjalistą i nie będzie wchodził w szczegóły z osobą
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kompetentną, jaką jest pan Robert Fennig, ale potrzebuje czasu, żeby zapoznać się
z dokumentami.
Michał Kujach – zauważył, że radni już się przekonali, że pełnienie funkcji radnego
wiąże się z niemałym nakładem czasu i uważa, że do piątku każdy powinien
zapoznać się z tymi materiałami.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że przedmówca już wie jakie są to materiały
i w ciągu 24 godzin się z nimi zapozna. Zapytał, jak można przesunąć termin nie
mając tych dokumentów teraz. Potwierdził, że Rada została powołana po to, żeby
reprezentować miasto, ale też po to, żeby ponosić odpowiedzialność za decyzje
i żeby te decyzje były przemyślane.
Tomasz Dargacz – zauważył, że pani radca mówiła jakie są konsekwencje
niepodjęcia tej uchwały.
Michał Majewski – powiedział, że boi się, że nie uda się zmieścić się w terminach,
jeżeli pan wojewoda nie pójdzie nam na rękę i w miarę szybko nie opublikuje
uchwały w Dzienniku Urzędowym. Dodał, że być może, nawet jeżeli Rada podejmie
w piątek uchwałę, a nie uda zmieścić się w terminach, to nie zostanie mu nic
innego jak odnieść się do zaproponowanych przez prezesa dokumentów
i niezależnie od tego, jaką decyzję dotyczącą cen wody i ścieków podejmie Rada
Miasta, ostateczna decyzja będzie należała do niego.
Barbara Kerlin Wojtysiak – powiedziała, że Rada podjęła uchwałę w sprawie
wniosku pana Borzyszkowskiego o odroczenie do czasu, kiedy pan prezes dostarczy
dokumenty. Po konsultacjach pan burmistrz ustalił, że dokumenty będą jutro
i w piątek, zgodnie z propozycją radnego może odbyć się przerwana sesja.
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o powtórzenie wniosku.
Michał Kujach – złożył wniosek o przerwanie dzisiejszej sesji i zwołanie jej na
godzinę 1700 w najbliższy piątek, z zachowaniem dzisiejszego porządku obrad.
Mateusz Dublinowski – zapytał, czy w dniu dzisiejszym można złożyć interpelacje
i zapytania a w piątek pochylić się tylko nad projektem uchwały.
Barbara Kerlin Wojtysiak – powiedziała, że można zrealizować te punkty.
Michał Kujach – powiedział, że w związku z prośbą radnego Dublinowskiego
chciałby zmodyfikować swój wniosek, żeby sesję przerwać po punkcie wolne
wnioski i informacje i kontynuować w piątek z dzisiejszym porządkiem obrad.
Helena Kaszubowska – Nitz – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego
Machała Kujacha.
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17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Krzysztof Barton – powiedział, że radni mieli uwagi przy wydaniu 600 tys. zł.
a przed chwilą przegłosowali uchwałę na kwotę 1,2 mln. zł. nie mając żadnych
pytań i wątpliwości. Mieszkańcy ul. Strzeleckiej zgłosili mu, że próg zwalniający
jednocześnie jest przejściem dla pieszych i bardzo często zdarza się, że kierowcy
nie widzą tego pomimo ustawionych znaków i zahaczają podwoziem uszkadzając
swoje pojazdy. Zapytał, czy nie ma możliwości namalowania na przejściu dla
pieszych pasów, być może wtedy byłoby to bardziej wyraźne. Od pewnego czasu
mieszkańcy ul. Drogowców i tej części miasta obserwują, że lampy świecą się jak
jest widno, o godzinie 17 i również rano o godzinie 700, 730 dopiero są wyłączane.
Dodał, że jedni mieszkańcy mówią, że świeci się niepotrzebnie, natomiast drudzy
mieszkańcy, którzy mieszkają za wiaduktem w stronę Stężycy mówią, że ostatnie
lampy, które należą do miasta nie świecą się. Zapytał, czy to jest jakaś awaria, czy
planowe wyłączenie.
Michał Majewski – powiedział, że przekaże problem, jeżeli latarnie świecą się
w ciągu dnia.
Krzysztof Barton – poprosił o udzielenie pisemnej odpowiedzi.
Adam Laska – odczytał interpelację w sprawie bieżącego remontu drogi gruntowej
Markubowo (zał. nr 37).
Agnieszka Domalewska – odczytała zapytanie w sprawie przeanalizowania
zgłoszeń do konkursu „Podwórko Nivea” (zał. nr 38).
Michał Majewski – odpowiedział, że w ramach zawartych umów emitowane są
w telewizji tylko sesje Rady Miasta, inne zadania trzeba by było zgłosić
dodatkowym zleceniem. Poinformował, że miasto również zgłosiło plac zabaw do
konkursu „Podwórko Nivea”.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że miejskie jednostki np. Dom Kultury mają
takie umowy. Radni widzieli niedawno sprawozdanie, nic się w kwietniu nie dzieje
i może ta jednostka nie wykorzysta tego czasu. Tutaj to jest dla wspólnego dobra,
dla wszystkich mieszkańców, więc można to w ramach umów np. Domu Kultury
zrealizować.
Michał Majewski – poprosił o skierowanie tego pisma do Domu Kultury, on może
ewentualnie spróbować poprzeć wniosek. Powiedział, że popiera każdą zgłoszoną
inicjatywę. Zauważył, że Spółdzielnia Mieszkaniowa z pewnością ma budżet
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przeznaczony na promocję i być może będzie chciała współfinansować te koszty,
bo nie chciałby, aby były one całkowicie poniesione przez budżet miasta.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że rozmawiały z panem prezesem
Andrzejem Gierszewskim i na pewno część kosztów weźmie na siebie, tak samo jak
one wezmą cześć kosztów na siebie, prywatnie sfinansują cześć kampanii. Dodała,
że jeżeli nie ma takiej woli, to nie będą naciskać, to była prośba, żeby wykorzystać
czas antenowy, bo oglądając np. ostatnie sprawozdanie na kwiecień nie
zaplanowano tylu wydarzeń kulturalnych, więc można po prostu wykorzystać
umowę, to nie chodzi o to żeby miasto do tego dokładało, tylko żeby wykorzystać
to co mamy.
Agnieszka Domalewska – zapytała, gdzie będzie zlokalizowany plac zgłoszony
przez miasto.
Michał Majewski – odpowiedział, że na ul. Kasztanowej.
Krzysztof Jażdżewski – przeczytał interpelację w sprawie remontu nawierzchni
parkingu przy ul. Kartuskiej (zał. nr 39). Zapytał burmistrza, co go skłoniło do tego,
że pieniążki, które były przeznaczone na organizacje pozarządowe tzn. kluby
sportowe, czyli Sokół Kościerzyna i Kaszubię, uszczuplić i przekazać je klubowi
podlegającemu pod Powiat czyli PCM LIS oraz Słupskiemu Wodnemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.
Michał Majewski – odpowiedział, że Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
jest organizacją krajową i to, że są jakiekolwiek problemy na szczeblu
województwa pomorskiego i te jednostki nie potrafią się ze sobą porozumieć, nie
będzie wpływało na to, żeby on w jakiś sposób dyskredytował dzieci, które zrobiły
jakiekolwiek patenty młodszego ratownika w Słupskim Ochotniczym Pogotowiu
Ratunkowym nie mogły skorzystać z dotacji, które przyznaje miasto Kościerzyna,
a całość środków zostanie przeznaczona na Kościerski WOPR a w jednym i drugim
są dzieci mieszkające w Kościerzynie. Powiedział, że chcą pokazać, że jest to dla
wszystkich i że wszyscy są równo traktowani, zabrał tylko tysiąc złotych i uważa, że
te jednostki organizacyjne powinny między sobą współpracować a nie kłócić się.
Jeżeli chodzi o jednostki, to tak samo jak w tym przypadku dzieci, czy młodzieży,
która działa we wszystkich tych klubach i jest z Kościerzyny, nie może tych klubów
traktować różnie i przekazywać środki tylko i wyłącznie wybranym klubom a nie
przeznaczyć środków w minimalnej ilości dla klubu, w którym gra młodzież
z kościerskich szkół.
Krzysztof Jażdżewski – zapytał, czy burmistrz orientuje się ilu zawodników, czy
zawodniczek z naszego miasta gra w klubie sportowym PCM LIS. Powiedział, że
z posiadanych przez niego informacji wynika, że wcale tych osób nie jest za dużo.
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Michał Majewski – powiedział, że dlatego środki, które dostała ta organizacja są
niewspółmiernie mniejsze niż środki, które dostał Sokół, czy dostała Kaszubia.
Dodał, że młodzież, dzieci jak najbardziej, niezależnie skąd one są, do jakiego klubu
należą, a jeżeli są z naszego miasta, to chociaż troszeczkę chciałby im pomóc,
a kluby zawodowe, sportowe muszą znaleźć sobie sposób finansowania z innych
źródeł. Jeżeli popatrzy się na to ile kosztuje utrzymanie boiska, które Kaszubia
w tym roku dostaje od miasta za darmo, za darmo dostaje też szatnie oraz
pierwsze piętro w obiekcie między stadionami na mecz z Cartusią, ale nikt
z Kaszubi nie chciał się podjąć i zdecydować na to, że weźmie odpowiedzialność za
to, żeby pierwsze piętro zostało oddane w takim stanie, w jakim je udostępniono.
Po policzeniu tych wszystkich środków jest przekonany, że Kaszubia wcale w tym
roku nie dostała mniejszych pieniędzy niż w zeszłym roku.
Dawid Jereczek – przypomniał, że na debacie budżetowej wspominał, że środki dla
organizacji pozarządowych należy zwiększyć i chyba na rok 2016 trzeba będzie
bezwzględnie to zrobić. Zauważył, że organizacji i różnych klubów sportowych
przybywa a od kilku lat środki pozostają na tym samym poziomie i związku z tym
zasadne jest, aby już przy planowaniu projektu budżetu na 2016 rok środki
zwiększyć.
Jarosław Breza – powiedział, że spośród wszystkich klubów najwięcej
kościerzaków jest w Remusie, a ta organizacja dostała bardzo malutko. W imieniu
mieszkańców poprosił, aby na skrzyżowaniu ul. Rolniczej i Towarowej zamontować
lustro, bo tam nie da się wyjechać z ulicy Rolniczej przez Towarową. Dodał, że ulica
Towarowa jest zabudowana niemal w całości a nie ma tam żadnej lampy a jest to
teren miasta Kościerzyna.
Aleksander Mach – powiedział, że jest to bardzo cenna idea i warto żeby dzieci
ćwiczyły w klubach i żeby miały zagospodarowany czas wolny. Miasto dysponuje
pieniędzmi podatników i uważa, że jeżeli mieszkańcy miasta płacą tu podatki, to
dla ich dzieci podatki powinny pokrywać zajęcia pozalekcyjne, jeżeli są to osoby
z sąsiadujących gmin, to wójtowie poszczególnych gmin powinni partycypować
w kosztach utrzymania klubów sportowych. Zapytał, czy burmistrz wystąpił
z wnioskiem do któregokolwiek wójta, do którejkolwiek gminy o dofinansowanie
naszych klubów.
Michał Majewski – zauważył, że organizacje pozarządowe wnioski składały nie
tylko do miasta Kościerzyna, ale też do Gminy Kościerzyna. Poinformował, że jest
na bieżąco w kontakcie z wójtem Gminy Kościerzyna i bardzo dużo tych samych
organizacji pozarządowych, które złożyły wniosek do miasta, złożyły również
wójtowi Gminy Kościerzyna i bardzo wielu przypadkach został pozytywnie
rozpatrzone.
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Helena Kaszubowska – Nitz – zauważyła, że piłkarki ręczne jeżdżą po całej Polsce
i promują Kościerzynę i należy być dumnym, że osiągają takie sukcesy. Dodała, że
jest to jednocześnie promocja Powiatu.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że radni nie usłyszeli odpowiedzi na pytanie
kolegi Dawida Jereczka. Pamięta doskonale debatę budżetową, pewnie pan
burmistrz doskonale zna rozmowy między innymi z radnym Krzysztofem
Jażdżewskim, mówiono o tym, że nie ma satysfakcji z tego, że wpłynęło więcej
wniosków, bo niejako przewidziano, żeby środki finansowe zwiększyć, mówiono
o kwocie 50 tys. zł. Argumentował to tym, że w 2009 roku, po tym jak do użytku
oddano basen, pojawiły się sekcje, ale od tego czasu kwota dotacji na kulturę
fizyczną stoi w miejscu i tylko należy przyklasnąć temu co mówił kolega Olek Mach,
że pieniądze powinny wrócić do podatników. Zapytał, czy zgodnie z tym, co
burmistrz powiedział na debacie budżetowej, w drugiej połowie roku uda się
wygospodarować dodatkowe środki dla organizacji pozarządowych.
Michał Majewski – zauważył, że nie minęła jeszcze pierwsza połowa roku.
Przypomniał, że dopiero kiedy rozstrzygną się pierwsze przetargi będzie mógł
zastanowić się nad budżetem, a już widzi, że potrzeb, po ilości złożonych
interpelacji, jest bardzo dużo. Powiedział, że zmobilizuje radnych, aby na komisjach
podjęli decyzję jak podzielić środki.
Krzysztof Jażdżewski – powiedział, że nikt nie neguje przyznanego klubowi PCM
dofinansowania i tego, że ten klub reprezentuje i miasto i Powiat, tylko on nie
rozumie, dlaczego miasto finansuje jednostki, które podlegają pod Powiat.
Zauważył, że Sokół też jeździ po Polsce i reprezentuje nasze miasto i tylko miasto,
bo nie wydaje mu się żeby reprezentował Powiat, bo nic na ten temat nie wie.
Michał Majewski – zapytał, jakie pieniądze dostał Sokół a jakie klub kobiecy.
Powiedział, że chciał w jakiś sposób pokazać, że nie tylko i wyłącznie istnieją dwa
kluby w Kościerzynie a istnieje ich znacznie więcej. Zmiany, których dokonał jako
burmistrz, po decyzji komisji są kosmetyczne w stosunku do pieniędzy, które
zostały rozdysponowane.
Aleksander Mach – powiedział, że jest absolutnie zbudowany tym co reprezentuje
zespół PCM LIS, często zdarza mu się bywać na meczach i nie kwestionuje
celowości kierowania tam środków. Jego intencją było to, aby wskazać drogę, bo to
nie jest tak, że kluby sportowe muszą sobie poszukać finansowania same, może
Gmina Miejska jest w stanie, dobrze współpracując z samorządami sąsiadującymi,
wymóc na gminach sąsiadujących jakieś środki dla naszych zespołów.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że miał okazję zasiadać w tej komisji, nie jest
to łatwa rzecz i dopiero jak się fizycznie przy tym pracuje i wie z czym się trzeba
zapoznać, to jest to wielki problem i nie ma złotego środka. Dodał, że ma mały
niedosyt i pewną uwagę dotyczącą kosmetycznych zmian, bo obcięcie niektórym
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organizacjom 2 tys. zł., jeżeli to stanowi 30%, to tak jakbyśmy 30% zadań im
obcięli. Powiedział, że żałuje, iż zabrakło większej współpracy na linii komisja –
burmistrz, żeby wszyscy mogli wyjść po wielu godzinach negocjacji i rozmowy
z jednego pomieszczenia i z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nie szło zrobić
tego lepiej.
Michał Majewski – powiedział, że po komisji i po podziale środków doszedł do
wniosku, że w przyszłym roku trzeba będzie zmienić regulamin i zwiększyć skład
komisji o 2 osoby i dwie skrajne noty odrzucić. Zadeklarował, że jeżeli uda się
wygospodarować w budżecie jakiekolwiek środki, to na pewno pochyli się nad tym
zadaniem, ale zadeklarował też na posiedzeniu Komisji Budżetowej, że miasto ze
swojej strony pomoże organizacjom i klubom w pisaniu projektów i pozyskiwaniu
środków.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że warto by było żeby jednego dnia
przedstawiciele organizacji przyszli, usiedli i zobaczyli jak naprawdę to wygląda, bo
wtedy pogląd na to się zmienia. Podziękował pani Ewie Chmieleckiej i pani Oliwii
Szlagowskiej, bo wkład włożony przez nie i przez komisję jest naprawdę ogromny
i jest z czym się w tej komisji mierzyć.
Aleksander Mach – odczytał interpelację w sprawie uregulowania ruchu na
ul. Świętojańskiej (zał. nr 40).
Michał Majewski – powiedział, że ma znaczne ograniczenia w tej kwestii, ponieważ
tym zajmuje się komisja organizacji ruchu w Powiecie, a są podobne wnioski
w przeciwnym kierunku. Dodał, że komisja rozważała ten temat wielokrotnie i jest
to bardzo trudne, na razie podtrzymała tą decyzję, która została przy projekcie
rewitalizacji zaproponowana, że skrzyżowania są równorzędne. Poinformował, że
marszałek województwa zgodził się na zmiany i te zmiany zaproponowano komisji,
że można udostępnić ruch na pierzejach Rynku, z wyjątkiem pierzei przy fontannie.
Tomasz Dargacz – powiedział, że mieszkańcy ul. Leśnej bardzo proszą o plac zabaw
w tamtym rejonie, ponieważ odległość do placów zabaw jest bardzo duża. Odczytał
interpelację w sprawie II wariantu Studium Wewnętrznej i Zewnętrznej
Dostępności Komunikacji Obszaru Funkcjonalnego dla Powiatu Kościerskiego (zał.
nr 41).
Michał Majewski – poinformował, że jest szansa na przywrócenie linii do Czerska,
marszałek województwa będzie to rozpatrywał i być może we wrześniu jeden skład
dziennie w tym kierunku zdecyduje się dotować, natomiast rzeczywiście w tym
programie nie rozważa możliwości otwarcia linii kolejowej między Kościerzyną
a Chojnicami, wszystkie kierunki, które będą ze strony społeczeństwa, wójtów
gmin, które na tej trasie leżą, będzie wspierał. Rozmawiał ostatnio z wójtem
Brunke, podpisał wszystkie petycje, będzie dalej popierał, niemniej możliwości
z naszej strony są bardzo ograniczone.
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Karina Młodzianowska – podziękowała prezesowi Kościerskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego za to, że zawsze uczestniczy w sesjach, bardzo się
angażuje w sprawy naszego miasta i bardzo dużo czasu poświęca, za to, że można
rozmawiać i za to, że sprawy mieszkańców jej osiedla, ul. Małcużyńskiego już się
rozpoczęły.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy są jeszcze jakieś uwagi lub pytania
W związku z ich brakiem przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku
obrad. Odczytała pismo pana Zdzisława Czuchy (zał. nr 42).
Michał Majewski – powiedział, że udzieli pisemnej odpowiedzi. Zauważył, że radni
wiedzą jaka kwota została zabezpieczona w budżecie na to zadanie, jego realizacja
została podzielona na dwa lata, ale ze względu na uszanowanie tego miejsca
chciałby to zrobić jeszcze w tym roku. Dodał, że wizualizacja zostanie
skonsultowana z radnymi, będą to prawdopodobnie 2 rozwiązania, według
szacunków projektanta zadanie zamknie się w kwocie grubo poniżej 1 mln. zł.,
natomiast najtańsza oferta, która wpłynęła po przetargu w obecnym rozwiązaniu,
opiewała na kwotę około 1,7 mln. zł.
Krzysztof Jażdżewski – powiedział, że chciałby odnieść do pisma pana Zdzisława
Czuchy, jego zdaniem większym brakiem szacunku nie jest to, że nie ma tam
granitów, tylko większym brakiem szacunku jest to, że w tym miejscu postawiono
galerię.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że prace Komisji Rewizyjnej trwają, plan jest
napięty, dlatego chciałby przypomnieć, że Komisja prosiła burmistrza
o ustosunkowanie się do protokołów pokontrolnych, żeby jej praca nie była
sparaliżowana. Przypomniał, że radny Barton dał dygresję, że radni przeszli sobie
koło drogi, nie było pytań a o KOS – EKO tyle powiedziano, a on osobiście nie
przeszedł obok i wyliczył, że temat KOS – EKO jest stratą dla budżetu 1,3 mln. zł.
natomiast droga to jest wydatek 1,2 mln. zł., ale są działki, skoro są działki to są
podatki, a skoro są podatki to są wpływy do budżetu miasta.
Michał Majewski – powiedział, że ustosunkuje się do uwag, wszystkie protokoły
zostały skierowane do jednostek kontrolowanych.
Helena Kaszubowska – Nitz – odczytała informację pana Kazimierza Maszk
dotyczącą mszy świętej w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
(zał. nr 43).
Krzysztof Knut – powiedział, że ze słyszenia wie, że na ostatniej sesji spółka
Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego była oczerniana przez jedną
z właścicielek jednego z mieszkań w Kościerzynie. Na skutek wniosków tej
właścicielki od wiosny ubiegłego roku trwają procedury Urzędu Skarbowego,
Policji, Sądu, Prokuratury, z tego względu, że niektóre organy nie zwróciły
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dokumentów wnioskuje, że pewne sprawy jeszcze trwają, ale chciałby zapewnić, że
póki co, ani spółce, ani pracownikom spółki żaden z organów nie postawił zarzutów
działania niezgodnego z prawem.
Krzysztof Barton – podziękował radnemu Dublinowskiemu za sprostowanie,
niemniej jego intencją było, żeby pokazać jak to w rzeczywistości wygląda.
Powiedział, że jeżeli chodzi o drogę to nie wie gdzie ona będzie.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że na spotkaniu informacyjnym pan burmistrz
pokazał palcem przebieg drogi.
Adam Świeczkowski – przedstawił projekt sugerowanych działań na rzecz lokalnej
młodzieży dla Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Kościerskiego Domu
Kultury im. J. Wybickiego (zał. nr 44).
Tomasz Dargacz – stwierdził, że wystąpienie było świetne, czego gratuluje.
Powiedział, że jest głęboko przekonany, że dzięki współpracy Młodzieżowej Rady
z Radą Miasta i burmistrzem wszystkie problemy, o których przedmówca był
łaskaw wspomnieć, uda się rozwiązać.
Krzysztof Barton – poprosił o przesłanie radnym zaprezentowanego materiału.
Helena Kaszubowska – Nitz – przerwała sesję do dnia 27 marca 2015 r.
Teresa Preis – wznowiła sesję.
Robert Fennig – powiedział, że w związku z zapytaniami radnego Borzyszkowskiego
złożył dwa dodatkowe materiały, jeden w dniu wczorajszym (zał. nr 45) i drugi
w dniu dzisiejszym (zał. nr 46).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że chciałby się odnieść do tego co przed
chwilą zaprezentował pan prezes. KOSPEC nie musiał wynajmować sprzętu,
ponieważ na terenie kotłowni miał własną spychokoparkę, na etacie był
zatrudniony operator. W Gminie jest zakład budżetowy, w którym obowiązują
trochę inne zasady jak w spółkach. Stwierdził, że otrzymane od spółki dane
liczbowe, które ilustrują wyniki ekonomiczno – finansowe spółki za 2014 rok są
potraktowane wybiórczo i fragmentarycznie, w konsekwencji niewiele mówią
o tym w jakim stopniu miały wpływ na ukształtowanie się całości wyniku
finansowego. Dane, które otrzymał jako podstawę i mające służyć podjęciu
uchwały, która ma na celu umorzenie podatku od nieruchomości wodno –
kanalizacyjnych są tylko fragmentem całości działalności spółki za 2014 r.
Działalności wodno – kanalizacyjna i ciepłownicza są działalnościami
podstawowymi, chociaż pozostała działalność ma charakter pomocniczy, to jednak
pod względem finansowym spółkę należy oceniać jako całość. Z otrzymanych
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materiałów wynika, że spółka na wszystkich działalnościach zamknęła rok 2014
zyskiem 754.362 zł. i zapłaciła 182.858 zł. podatku dochodowego. Powyższe liczby
pozwalają sądzić, że po umorzeniu przez miasto spółce podatku od nieruchomości
w kwocie około 500 tys. zł. w 2014 roku i 750 tys. zł. w przyszłym roku oraz
faktycznego przystąpienia spółki do ograniczenia kosztów, ceny wody i ścieków nie
powinny wzrosnąć. Do otrzymanej przez radnych projekcji taryfy dotyczącej
zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków ma istotne zastrzeżenia.
Przyjęte wskaźniki wzrostu kosztów jego zdaniem są zawyżone, ujęte w kalkulacji
jako koszt raty kapitałowej ponad wartość amortyzacji w kwocie 34.914 zł. dla
zaopatrzenia w wodę i 157.250 zł. dla odprowadzania ścieków nie powinny
stanowić składnika do tworzonej nowej taryfy wod – kan. Jego zdaniem
wyeliminowanie tylko wyżej wymienionych nieprawidłowo przyjętych kosztów
spowoduje obniżenie przewidywanych w nowej taryfie o około 2,4% cen za wodę
i ścieki, czyli podwyżki można uniknąć. Powyższe argumenty wskazują na to, że
radni po złożeniu wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i ścieki na okres o 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 roku
powinni wnikliwie pochylić się nad nim i sprawdzić zasadność przedłożonego przez
spółkę uzasadnienia. Miasto i Rada Miasta to jedyne organy, które mogą spółce
pomóc uniknąć podwyższenia cen wody i ścieków, ale nie na warunkach spółki, ale
na warunkach zachowania rozsądku, równoważenia budżetu miasta i potrzeb
spółki a przede wszystkim na współpracy ze spółką, która do tej pory takiej
ewentualności nie brała pod uwagę. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to w roku 2013
wzrost średniego wynagrodzenia w spółce wynosił ponad 22% podczas gdy GUS
podawał, że średnio w Polsce było 2,5%. Wynagrodzenie, które zostało na koniec
roku podwyższone, automatycznie stanowi podstawę do kalkulacji w roku
następnym, w taryfie na odprowadzanie ścieków wzrost wynagrodzeń z narzutami
z 1.042.000 zł. na 1.200.000 zł., czyli ponad 15%, więc to są koszty, które można
ograniczyć i w związku z tym myśli, że podwyżki można uniknąć jeżeli miasto
przekaże kwoty, które są w projekcie uchwały.
Robert Fennig – potwierdził, że w spółce były dwie „białoruśki”, jedna ledwo
chodziła, druga była dawcą części. Przejął KOSPEC od poprzedniego prezesa, który
już od dwóch lat pracował na wynajętym sprzęcie, jak spojrzał na „białoruśkę”, to
nawet nie zdziwił się dlaczego. W Gminie zakład budżetowy działa na innych
zasadach, ale w płaceniu podatków na podobnych, podatek od sieci jest naliczany,
tylko trochę inaczej zawraca, wpływa do budżetu jednostki po to, żeby później
zawrócić z powrotem. Formalnoprawnie dane, które przedstawił radnym, nie są
jeszcze zatwierdzone przez wspólnika, ale są sprawdzone przez biegłego
rewidenta, opinia została już wydana, więc nie zgadza się ze stwierdzeniem, że
dane są wybiórcze. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że spółka może spokojnie
pokrywać brakujące kwoty na wod – kanie zyskiem na działalności gospodarczej,
który jest na poziomie 754 tys. zł. Nie zgodził się z panem Kazimierzem
Borzyszkowskim, byłym prezesem spółki KOSPEC, który miał do czynienia
z Urzędem Regulacji Energetyki, zatwierdzał taryfy i na pewno dokładnie wie, że
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w taryfie wodociągowo – kanalizacyjnej jak i taryfie ciepłowniczej słowo
subsydiowanie skrośne jest słowem tak ważnym, że nikt kto tworzy taryfę o nim
zapominać nie może, co oznacza, że nie wolno spółce, która prowadzi działalności
taryfowanej pokrywać kosztów z jednej taryfy na drugą taryfę. To, że spółce udało
się wygenerować, mimo tak trudnego roku, na działalności ciepłowniczej 700 tys.
zł. na plusie nie ma nic do rzeczy do kosztów działalności wod – kan. Powiedział, że
myśli, iż każdy mieszkaniec Kościerzyny, który nie jest klientem spółki w zakresie
ciepła nie chciałby słyszeć, że spółka z ciepła pokrywa coś na wodzie i ściekach
i odwrotnie. Przypomniał, że z ledwością udało się wyjść na działalności wod – kan
na zero, tak naprawdę stosując troszkę plan ratunkowy, ponieważ jeszcze
w listopadzie strata na ściekach była -300 tys. zł. a w grudniu udało się zejść do
-150 tys. zł., co niestety odbiło się głównie kosztem oczyszczalni, nad czym boleje,
bo tam są największe koszty utrzymania. Pan radny uważa, że jeżeli raty
kapitałowe zostaną usunięte, to będzie wszystko dobrze i gdyby tak się udało, to
byłoby wszystko dobrze, tylko rozporządzenie taryfowe ściśle daje umocowanie, że
do taryfy wlicza się nie tylko odsetki, ale tą wartość rat kapitałowych, która
przewyższa amortyzację tego środka trwałego. Przez najbliższe 4 lata spółka będzie
płacić około 600 tys. zł. z odsetkami, wartość amortyzacji tego środka trwałego to
około 200 tys. zł. Myślał, że do wynagrodzeń nie będzie już wracał, ale pomylił się.
To co radny Borzyszkowski powiedział swego czasu na sesji, co niestety znalazło się
w gazecie, nie nadaje się do niczego innego jak do mocnego sprostowania.
Całkowicie nie zgodził się ze stwierdzeniem, że w spółce w 2013 roku wzrosły
wynagrodzenia o 22%, lub jak radny pokazał na kwotach o 600 tys. zł., nie należy
patrzeć na wydatki ujmowane w układzie operacyjnym a w układzie rodzajowym
i budżetowym. To, że w 2013 roku spółka zapłaciła ze stosunkowo dużym
opóźnieniem nagrody dla pracowników za rok 2012 spowodowało, że operacyjnie
kwota została przydzielona do roku 2013 i skumulowała się z nagrodą za rok 2013,
która też została wypłacona. Zapytał, czy to, że ktoś dostał coś trochę później
oznacza, że z tego powodu ma wzrost wynagrodzenia. Jeżeli spółka dużo inwestuje
ze środków własnych, obcych i wykonuje to sama, to te środki nie idą w poczet
kosztów tylko są składnikiem tej inwestycji, bo na wybudowaną sieć wodociągową
składają się nie tylko materiały, ale też koszty pracy i jeżeli teraz spada ilość
inwestycji, to spadnie także ilość odliczenia kosztów pracy w inwestycji i przejdą
one do kosztów eksploatacji. Zauważył, że zmniejszenie poziomu inwestycji
powoduje, że w układzie kosztowym w taryfie ilość kosztów wzrośnie, nie są to
niestety podwyżki dla pracowników, nad czym boleje, tylko przeniesienie części
kosztów jednych do drugich. Tak naprawdę dla sprawności istniejącej już sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wyjdzie to na dobre, bo w sprawozdaniach zarządu
jasno wskazuje, że jest jakiś poziom inwestycji i w szczególności usług, który jest
bezpieczny dla spółki, bo spółka została powołana do tego, żeby eksploatować sieci
i budować w jakimś zakresie, musi mieć też czas na to, żeby te sieci naprawiać,
czyścić a jeżeli usług jest dużo to na to brakuje czasu.
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Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że jeżeli chodzi o zaliczenie kosztów raty
kapitałowej, która jest ponad koszt amortyzacji, lub umorzenia amortyzacyjnego,
to nigdy tak nie było, że można to sobie doliczyć po zakupieniu środka trwałego,
w amortyzacji rozlicza się koszt jego zakupu plus ewentualne odsetki, jeżeli był
udzielony kredyt. Przedstawił wynagrodzenia w MPI KOS – EKO w latach 2012 –
2013 (zał. nr 47). Spółka co roku składa do Krajowego Rejestru Sadowego
sprawozdanie, z którego wyliczył średnie wynagrodzenie w spółce (zał. nr 48)
Robert Fennig – powiedział, że nie zarzuca radnemu Borzyszkowskiemu, że
zmanipulował dane ze sprawozdania, tylko stwierdził, że sprawozdanie trzeba
umieć czytać. Zauważył, że zaliczanie do wynagrodzenia pracownika kosztów
pracodawcy jest słabe. W 2012 roku wynik spółki pozwalał na wypłacenie
pracownikom nagrody rocznej, w 2013 roku wynik spółki również pozwalał spółce
wypłacić pracownikom nagrodę roczną, która jest bardzo ściśle zależna od wyniku.
Problem polega tylko na tym, że nagrodę za 2012 rok wypłacono na tyle późno
w roku 2013, że operacyjnie została zaliczona do roku 2013 i niestety skumulowała
się z wypłatą nagrody za rok 2013. Patrząc na fundusz wynagrodzeń, z którego jest
liczona średnia, w 2012 roku średnie wynagrodzenie wynosiło 3800 zł., w 2013
roku 4341 zł., w 2014 roku 3805 zł. a w ujęciu rodzajowym w 2012 roku 3953 zł., w
2013 roku 4021 zł., w 2014 roku 3967 zł.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że jeżeli kwoty są podane w sprawozdaniu
finansowym, ilość zatrudnionych również, to jest bardzo prosty wniosek, są
konkretne liczby i trzeba przyjąć je do wiadomości.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że dokument, o którym mówiono podczas
ostatniej sesji, który radni otrzymali 24 godziny przed sesją, jest bardzo ciekawy,
i gdyby radni mogli się z nim zapoznać wcześniej, to prawdopodobnie nie ścieraliby
się, nie byłoby nerwowych ruchów i udałoby się dojść do jakiś dobrych wniosków.
W piśmie od pana dyrektora przeczytał, że od 3 miesięcy trwają rozmowy,
konsultacje z burmistrzem w celu optymalizacji kosztów, ale rozumie, że wariant
pierwszy, który zakładał 20% wzrost taryfy nie zakładał 3 miesięcznej pracy, jeżeli
chodzi o szukanie oszczędności. Stwierdził, że przełożenie przez radnych było
sukcesem, ponieważ gdyby Rada przyjęła tamtą uchwałę, to wzrost byłby o 3,25,
przynajmniej tak wynika z kalkulacji, a w niespełna 24 godziny pojawił się wariant
nr 5 mówiący o tym, że wzrost będzie 2,36. Zauważył, że jeżeli w ciągu 24 godzin
spadł niespełna 1% to być może okaże się, że za 48 godzin nie będzie żadnych
podwyżek, więc może uchwałę należy podjąć w poniedziałek. Zapytał, czy w maju
nie okaże się, że podwyżka nie będzie 2,36% tylko o 8,36%. Wariant pierwszy,
mówiący o tym, że przychód, jeżeli chodzi o wodę i ścieki, to ponad 8.800.000 zł.,
wariant oszczędnościowy mówi 8.051.000 zł., co jest mniej więcej różnicą podatku,
o którym mowa. Gdyby KOS – EKO miało szukać oszczędności, to należałoby
mówić, że jeżeli uchwała zostanie podjęta 3,25 a jeżeli nie to 9,45.
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Robert Fennig – powiedział, że ujmując trochę żartobliwie, należy jeszcze trochę
poczekać, to będzie jeszcze lepiej. Zauważył, że to nie jest tak, że element 2% nie
pojawiał się, pan burmistrz już o nim we środę wspominał. Największymi kwotami
wcale nie są wynagrodzenia, ale materiały i usługi obce, czyli koszty serwisów
i elementów, które spółka musi zakupić w szczególności na potrzeby oczyszczalni,
bo jest to największy obiekt, stąd też najdroższy i ujęcia wody. Koszt są cięte gdzie
jest to możliwe, ale też nie chce mówić, że to cięcie jest docelowe, to jest po
prostu kompromis czego spółka potrzebowałaby, żeby działać w 100%, a tym co
jest akceptowalne społecznie.
Dawid Jereczek – powiedział, że cieszy się, iż z ponad 3% udało się zrobić 2,4%,
natomiast zwolnienie z podatku od sieci wodociągowej tak, ale zerowe podwyżki
za wodę i ścieki w tym roku, bo radni powinni też postawić jakieś warunki i myśli
i wierzy w to, że jest to możliwe oraz raporty kwartalne, rachunek zysków i strat
oraz przepływy finansowe w drugim miesiącu po zakończonym kwartale mailem do
każdego radnego, aby na bieżąco wiedzieli jaka sytuacja finansowa panuje
w spółce.
Michał Majewski – powiedział, że jak wszyscy wiedzą pierwszą decyzją w spółce
było obniżenie wynagrodzenia panu dyrektorowi, chociaż obcięcie wynagrodzenia
zawsze przychodzi trudno, ale po pierwszej analizie nie widział innego wyjścia i był
zmuszony to zrobić, musiał też zrobić cięcia wynagrodzeń radzie nadzorczej.
Tomasz Dargacz – poprosił pana prezesa o wyjaśnienie punktu dotyczącego
szkoleń.
Michał Majewski – powiedział, że poprosi pana prezesa o realizację wniosku
radnego Jereczka dotyczącego przesyłania sprawozdań finansowych spółki
w okresach rozliczeniowych.
Teresa Preis – poprosiła pana prezesa o przesyłanie radnym kwartalnych
sprawozdań spółki.
Robert Fennig – powiedział, że jeżeli chodzi o zapytanie dotyczące szkoleń, to był
to jeden z elementów, który został przewidziany na etapie przed połączeniem
spółek, a mianowicie pewna diagnoza stanu dotycząca różnic w kwalifikacjach
pracowników, czyli pracownicy wodociągowi będą musieli uzupełnić kwalifikacje
do ciepłowniczych, a ciepłowniczy do wod – kan. Dodał, że w spółce jest dziś jeden
dział sieciowy, w którym pracownicy w wyniku trzyletniego procesu uzupełnili
swoje kwalifikacje i dziś ten dział jest dwa razy większy i daje większą możliwość
elastyczności pracy. Drugi element planu szkoleń jest taki, że niestety zastał taką
spółkę, która nie budowała sama własnych sieci ciepłowniczych, więc biorąc pod
uwagę jak to są drogie inwestycje, oczywiście dużym kosztem są tam same
materiały, ale jednak element pracy własnej i sprzętu własnego ma też znaczenie,
zwłaszcza w przypadku, gdy chodzi o płynność. Plan szkoleń zakładał, że aby
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w pełni wykorzystać na całe potrzeby spółki wszystkich pracowników i sprzęt
budowlany, który przede wszystkim posiadała spółka „Wodociągi Kościerskie”,
trzeba było ambitnym programem, również kosztowym, dopracować się większej
ilości operatorów, głównie sprzętu. Pracownikom pracującym w spółce, w tym
przypadku głównie pracownikom KOSPECu, te szkolenia były przez spółkę
finansowane, każdy nowy pracownik przychodzący do spółki musi z tymi
kwalifikacjami przyjść. Z tego powodu były pewne kłopoty, bo nie każdy pracownik
chciał tą formułę podwyższenia kwalifikacji przyjąć, niestety z kilkoma trzeba było
się rozstać. W większości ten program spółka ma za sobą, co nie zmienia faktu, że
jakieś środki na szkolenia muszą być zabezpieczone. Dziś 95% sieci spółka buduje
siłami własnymi, także ciepłowniczych, tak dzieje się już od 2 lat.
Dawid Jereczek – powiedział, że czeka na deklarację, o której mówił.
Roman Gołuński – powiedział, że zwolnienie podatkowe, o którym mowa, to jest
konkretny pieniądz, w ciągu dwóch lat prawie 1,3 mln. zł. i jeżeli tego nie będzie to
proponuje się wzrost taryfy o 10% i to niekoniecznie przełoży się na wzrost
dochodów o 10%. Zauważył, że woda i ścieki są w budżetach domowych dużym
obciążeniem i jeżeli ludzie zaczną oszczędzać, to wpływy będą mniejsze pomimo
wzrostu cen.
Michał Majewski – sprostował, że zwolnienie jest na 1,5 roku, bo zacznie
obowiązywać od maja bieżącego roku. Powiedział, że nie zaryzykuje, ze swojej
strony, zerowej podwyżki.
Roman Gołuński – powiedział, że Ministerstwo Finansów podwyższyło na 2014 rok
akcyzę na alkohole o 17% i po roku okazało się, że przychody finansowe spadły
o ponad 20% z tego tytułu.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że wierzy w pana Roberta i myśli, że w maju
radni będą uśmiechnięci, zadowoleni i mile zaskoczeni. Dodał, że nie wie, czy jest
zasadne, że radni się spotykają, ponieważ pan burmistrz w mediach powiedział, że
podczas majowej sesji radni podejmą decyzję odnośnie tego, czy będą podwyżki.
Zapytał, czy jest to błąd dziennikarzy, bo na ostatniej sesji pani prawnik mówiła, że
jeśli radni będą przeciwni podwyżkom to i tak wejdą w życie.
Michał Majewski – powiedział, że nie chodziło mu o to, że czy będą podwyżki, czy
nie, a o to, czy będzie konsekwentność. Jeżeli teraz nie zostaną obniżone podatki
i spółka nie uzyska pomocy, to czy potem będzie konsekwencja w głosowaniu
majowym i radni podniosą rękę za podwyżką.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że być może należałoby zmobilizować pana
asystenta do małego sprostowania, bo do opinii publicznej poszedł taki przekaz
a nie inny.
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Aleksander Mach – zapytał, czy radni mogą liczyć na sprostowanie tej wypowiedzi.
Podziękował radnym za to, co się ostatnio wydarzyło, w sposób ewidentny widać,
że już udało się spowodować, że w najgorszym przypadku znacznie niższe będą
podwyżki. Przypomniał, że w środę nie było jasnych deklaracji, że to co radni
widzieli na symulacji, na pewno nie zostanie przekroczone, nie było konkretnej
procentowej wielkości, więc mogło skończyć się na tym, że pomimo, iż Rada
zwolniła spółkę z podatku i uszczupliła wpływy do budżetu, podwyżka wyniosłaby
np. 8%. Powiedział, że widzi, iż wykonano sporą pracę i jest przekonany o tym, że
zwalniając spółkę z płacenia podatku i uszczuplając wpływy do budżetu udałoby się
wypracować takie rozwiązanie, dzięki któremu mieszkańcy w najbliższym roku
mieszkańcy mogliby liczyć na to, że nie zapłacą więcej. Zauważył, że już ostatnie
dwie doby pokazały, ile dzięki twardemu działaniu i twardemu stawianiu sprawy na
ostrzu noża przez radnych, udało się wypracować panu burmistrzowi i panu
prezesowi, za co chce jasno podziękować. Zapytał, czy radni mogą uzyskać
deklarację, że w zamian za zwolnienie spółki z opłaty podatkowej Rada może liczyć
na brak podniesienia cen.
Michał Majewski – zauważył, że wyraźnie podkreślał podczas środowej dyskusji, że
podwyżka cen wody i ścieków może osiągnąć poziom około 2%. Jeżeli chodzi
o sprostowanie, to poprosi pana Jacka o przedstawienie sprawy na stronie miasta.
Robert Fennig – podziękował za dzisiejszy charakter rozmów. Jeżeli chodzi o apele,
to radni mają do tego prawo, działają z jednej strony w sferze społecznej, ale
patrzą przez pryzmat społeczno – polityczny. Apelu niestety inaczej nie może
potraktować, propozycja zero za zero jest oczywiście społecznie, politycznie
uzasadniona, ale on niestety jest na innej pozycji, musi dbać o sytuację finansową
spółki i to nie tylko dla „idee fixe”, tylko po to żeby mógł zapewnić sprawne, na
bezpiecznym poziomie, funkcjonowanie. Radni oczywiście widzą interes
mieszkańców, on go też widzi, ale z drugiej strony ma interes technologii, którą
musi zapewnić w ciągu jej pracy, interes pracowników, o których musi jakoś zadbać
i po prostu nie może takiej deklaracji złożyć. Spółka zwolnieniem podatkowym
uzyskuje pokrycie 10% i dlatego prosi żeby mu wierzyć, że zejście z drugich 10% do
poziomu trzech a dzisiaj dwóch jest zejściem, które dla spółki będzie bardzo
trudne. Nawet jeżeli sytuacja spółki w ciągu roku, z jakiś powodów, np. większych
usług, poprawi się, to one te 2%, o które dziś ubiegają się radni, wolałby
przeznaczyć na inwestycje spółki.
Michał Kujach – powiedział, że nie przypisywałby Radzie Miasta zasług co do
2,36%. Ostatnie trzy miesiące pracy pana prezesa były bardzo intensywnym
czasem, to były 3 miesiące nieustannych nacisków, negocjacji ze strony pana
burmistrza i te 2% są efektem 3 miesięcy ciężkich negocjacji i bardziej
spodziewałby się deklaracji, że podwyżka taryfy nie będzie większa niż 2,36%, ale
liczy na to, że będzie niższa.
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Aleksander Mach – potwierdził i przychylił się do tego co powiedział przedmówca,
że ostatnie 3 miesiące to był wytężony czas pracy, jeżeli chodzi o pana prezesa,
Radę Miasta, burmistrza, ale z akcentem na dwa ostatnie dni, bo ten okres był
szczególnie pracowity.
Dawid Jereczek – zapytał, czy raporty kwartalne będą przekazywane radnym.
Robert Fennig – potwierdził. Poprosił, żeby pamiętać, że na pewno trzeba je będzie
jakoś doprecyzować, bo spółka ma wyniki z pewnym opóźnieniem, to nie jest tak,
że 31 marca wyśle raport za 3 miesiące.
Dawid Jereczek – powiedział, że radni mają otrzymywać raporty w drugim
miesiącu po zakończonym kwartale.
Tomasz Dargacz – powiedział, że od 2 dni kiełkuje mu pewna myśl i w końcu
postanowił się tym podzielić, cieszy go atmosfera i to do jakich wniosków udało się
dojść, bo jak było burzliwie we środę wszyscy pamiętają. Zauważył, że gdyby nie
tamta nieszczęśliwa sprzedaż sieci, to być może teraz radni myśleliby o tym, co
mieli na swoich ulotkach, czyli o obniżce 20%. Niestety po wyborach radni
dowiedzieli się w jak fatalnym położeniu jest spółka KOS – EKO.
Aleksander Mach – powiedział, że jako nowy radny dużo słyszy o sprzedaży sieci,
co jest rozpatrywane w kategoriach jak gdyby stało się coś, co jest już nie do
odwrócenia. Zauważył, że skoro stała się taka tragedia, to może trzeba tą sytuację
odwrócić i zastanowić się nad tym, czy miasto nie powinno z powrotem, za tą samą
kwotę kupić i będzie po problemie. Jeżeli, tak jak mówił pan Dargacz, spowoduje to
obniżenie cen wody i ścieków o 20%, to on jest za.
Mateusz Dublinowski – podziękował radnemu Dargaczowi za zapoznanie się przed
wyborami z ich ulotkami. Zwrócił uwagę, że pan Robert wskazywał na kilka rzeczy,
które Rada może jeszcze zrobić, więc myśli, że 20% będzie jeszcze możliwe.
Tomasz Dargacz – podziękował radnemu za uwagę. Przypomniał, że w przyszłej
kadencji czeka przejęcie oczyszczalni i wtedy chyba nie będzie tak wesoło.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że było tyle różnych propozycji i w związku
z tym on też ma propozycję dla pana prezesa i dla Rady. Ponieważ była mowa
o podwyżce rzędu 2,36%, to jak to się mówi, krakowskim targiem, po połowie
będzie 1,18% i wszyscy będą zadowoleni.
Robert Fennig – powiedział, że nie chce już do tego się odnosić, dla niego są to
argumenty bardziej polityczne jak merytoryczne, on nie może tak funkcjonować,
jeżeli chodzi o zarządzanie spółką. Zaprotestował przeciwko temu, co powiedział
pan Mach, ponieważ celem spółki jest przejmowanie majątku. Na pewno jakąś
formą zminimalizowania skutków transakcji jest zwolnienie. Odnosząc się do środy,
jeżeli chodzi o słynne kurtki, zostały one zakupione w tym roku dla około 10
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pracowników spółki, według zasady, że są to ci pracownicy, którzy mają
bezpośredni kontakt z klientem i dla tych, którzy są najczęściej narażeni na ciągłe
przebywanie w warunkach atmosferycznych. Najlepszym przykładem są inkasenci,
którzy muszą być przez spółkę wyposażeni w dobrą kurtkę, ponieważ nie mają
wolnych rąk, żeby nosić parasol, a nie mogą z jednej strony moknąć w deszczu
a z drugiej pocić się po wejściu z zimna do ciepłego mieszkania i z tego powodu nie
da się kupić taniej kurtki. Poinformował, że kurka, którą ma na sobie, kosztuje
brutto 800 zł. razem z podpinką około 1000 zł. i dalej będzie uważał, że dla jakości
pracy z jednej strony pracowników jest to element ważny, dla identyfikacji firmy
i jej wizerunku to jest również ważny element, żeby one były na jakimś sensownym
poziomie i trzecia rzecz, dla kosztów spółki wynikających z tego, że inkasent
jednego dnia zmoknie a następnego dnia przyniesie 14 – dniowe zwolnienie.
Teresa Preis – zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
2 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości została podjęta
większością głosów wg załącznika nr 49.
Michał Majewski – powiedział, że spróbuje wycofać miejski projekt placu zabaw
dla dzieci tylko dlatego, żeby zwiększyć szanse i możliwości uzyskania chociażby
jednego dofinansowania projektu z programu „Nivea”, chociaż robi to z wielkim
bólem, ale dla dobra sprawy.
Karina Młodzianowska – podziękowała.

W związku z wyczerpaniem porządku VIII sesja Rady Miasta Kościerzyna zakończyła
w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 1830.
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