Protokół Nr XIV/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 1 lipca 2015 r.
od godz. 1000 do godz. 1315
w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Teresa Preis – Przewodnicząca Rady
Miasta Kościerzyna.
W sesji uczestniczyło 16 radnych zgodnie z listą obecności (zał. nr 1), 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 2).
Teresa Preis – powiedziała, że w związku ze zmianami wprowadzonymi
w projekcie uchwały na druku 92 został on umieszczony na druku 92a o czym
poinformował burmistrz we wniosku (zał. nr 3). Burmistrz zawnioskował również
o dodanie do porządku obrad projektu uchwały na druku 98 w sprawie uchwalenia
wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest na rok 2015.
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 4):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały Nr VII/24/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r.
w sprawie VIII emisji obligacji miejskich;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 91,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
b. 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 92a,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
c. zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 93,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
d. wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 170/2, położonej przy ul. Leona
Heykego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
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– pan Jerzy Ertmański
– Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
– druk nr 94,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
e. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą
Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie;
– pan Jerzy Ertmański
– Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
– druk nr 95,
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
f. utworzenia na obszarze Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień
6 września 2015r.;
– pan Sławomir Szkobel – Sekretarz Miasta – druk nr 96,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
g. zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 97,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
h. uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających
azbest na rok 2015;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr 98,
6. Sprawozdanie z realizacji Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną
i Paliwa Gazowe Gminy Miejskiej Kościerzyna;
– pan Daniel Młynarczyk – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych.
7. Przygotowanie miasta do sezonu letniego;
– pan Jan Dittrich – Dyrektor Kościerskiego Domu Kultury;
– pan Zbigniew Richert – Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie sesji.
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Teresa Preis – zapytała, czy są uwagi do protokołów z XI i XII sesji. W związku z ich
brakiem przystąpiła do głosowania.
15 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 5 i 6).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – powiedział, że mieszkańcy bardzo narzekają na złe oznakowanie
ulic, które są remontowane w ramach „schetynówki”. Poprosił o zajęcie się
sprawą. Zapytał, czy w ramach Programu Sektorowego Energetyki Odnawialnej
przewiduje się ogniwa fotowoltaiczne, czy tak jak w przypadku „Słonecznej
Kościerzyny” uda się przeprowadzić współfinansowanie dla mieszkańców, czy jest
to możliwe.
Michał Majewski – zgodził się, że ulice są źle oznakowane, na co Urząd zwraca
uwagę wykonawcy, niemniej jest pewien problem, ponieważ oznakowanie często
ginie. Analizowano możliwość przystąpienia do programu, tylko jest problem
z przekazaniem, czy scedowaniem i podpisaniem umów z mieszkańcami. Jeżeli
będzie możliwość zaproponowania mieszkańcom rozsądnego i korzystnego
rozwiązania to na pewno miasto do tego przystąpi.
Krzysztof Barton – zapytał, kiedy może dowiedzieć się, za jaki okres.
Michał Majewski – odpowiedział, że na koniec wakacji.
Katarzyna Knopik – przypomniała, że burmistrz powiedział, że 29 czerwca
podpisano Zintegrowane Porozumienie Terytorialne. Zapytała, na jakie projekty
porozumienie zostało podpisane, jakie kwoty dotacji są przeznaczone dla obszaru
funkcjonalnego, w szczególności dla miasta Kościerzyna, co zmieniło się
w porozumieniu w stosunku do porozumienia podpisanego w roku ubiegłym.
W nawiązaniu do rewitalizacji parku przy ul. 8 Marca realizowanej dzięki dotacji
z „Garniera” zapytała, czy zostanie unowocześniony, wyremontowany,
uzupełniony plac zabaw w parku.
Michał Majewski – odpowiedział, że na razie zmieniona zostanie tylko siłowania,
utwardzona część pod siłownią, wymienione zostaną lampy oprócz czterech, plac
zabaw na razie nie będzie uzupełniony. Jeżeli chodzi o Zintegrowane Porozumienie
Terytorialne pozostają te same projekty, które były do tej pory, zmieniły się jedynie
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kwoty dofinansowania, przede wszystkim kwota dotycząca węzła integracyjnego,
zwiększyła się możliwość dofinansowania zewnętrznego o około 2%. Po
rozmowach przeprowadzonych z Urzędem Marszałkowskim, Wydziałem
Infrastruktury, PLK, PKP Nieruchomości miasto otrzymało zielone światło
w kierunku rozmów na temat zamiany przejścia nad torami z kładki na tunel
podziemny.
Tomasz Dargacz – zapytał, dlaczego zrezygnowano z kładki nad torami.
Michał Majewski – powiedział, że na razie nie zrezygnowano, jest to jedna z wersji.
Na wspólnym spotkaniu z PLK, Urzędem Marszałkowskim i PKP Nieruchomości, PLK
nie chciało się zgodzić na kładkę, z której nie byłoby zejścia na perony, przez co
wzrosłaby znacznie cena budowy. Polskie Linie Kolejowe przy przebudowie węzła
i dworca w Kościerzynie zastanawiały się nad podziemnym dojściem do peronów,
ale ze względów finansowych z tego zrezygnowały. Po wspólnych rozmowach
i ewentualnym znalezieniu wspólnego finansowania udało się dojść do wniosku, że
byłoby to jak najbardziej zasadne.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, czy w przypadku programu KAWKA, jeżeli
wszystkie uzgodnienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska będą
pozytywne, kiedy ewentualnie jest przewidywane rozpoczęcie i zakończenie robót
na osiedlu Sikorskiego i przy ul. Lipowej i kto weźmie na siebie pożyczkę.
Michał Majewski – odpowiedział, że wniosek o pożyczkę będą składały wspólnoty,
odpowiednie porozumienie już zostało wynegocjowane, miasto postara się o 45%
dofinansowanie. Dodał, że w tym roku na pewno rozpocznie się budowa sieci
ciepłowniczej.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że chodziło mu o termomodernizację
budynków.
Michał Majewski – powiedział, że jest to pytanie do wspólnot.
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 91 w sprawie zmiany
uchwały Nr VII/24/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie
VIII emisji obligacji miejskich (zał. nr 7).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
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13 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XIV/87/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/24/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
25 lutego 2015r. w sprawie VIII emisji obligacji miejskich została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 7.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 92a 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. nr 8).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Waldemar Kujach – powiedział, że przy zmianie planu wydatków placówek
oświatowych publicznych i niepublicznych nie wpisano kwoty.
Jarosław Laska – powiedział, że jest to przeniesienie środków między różnego
rodzaju wydatkami, zwiększenie, jak widać w dziale oświata i wychowanie, jest
o 19.760 zł., w tym jest 18,5 tys. zł z rezerwy ogólnej na zadania związane
z modernizacją podłóg w przedszkolu.
Katarzyna Knopik – zapytała, jakiego rodzaju programy ekologiczne w ramach
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska będą realizowane, do
kogo będą kierowane.
Jarosław Laska – odpowiedział, że jest to jeden program związany z ochroną
powietrza, realizacja nastąpi po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska.
Mateusz Dublinowski – podziękował i pogratulował burmistrzowi zwiększenia
dotacji dla organizacji pozarządowych na sport. Zapytał, kiedy ewentualnie można
się spodziewać konkursu i czy konkurs będzie na projekty inne niż te, które
organizacje składały na początku 2015 roku.
Jarosław Laska – odpowiedział, że środki zostaną rozdysponowane w procedurze
konkursowej. Konkurs najprawdopodobniej zostanie rozstrzygnięty do końca
sierpnia ze względu na okres wakacyjny.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
5

15 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XIV/88/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 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 większością głosów wg załącznika nr 8.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 93 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 9).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XIV/89/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 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 9.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 94 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 170/2, położonej przy ul. Leona Heykego,
w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna (zał. nr 10).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – 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 XIV/90/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 170/2, położonej przy
ul. Leona Heykego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 10.
Piotr Rugień – przedstawił projekt uchwały na druku 95 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za
torami” w Kościerzynie (zał. nr 11).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – 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 XIV/91/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami,
a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 11.
Sławomir Szkobel – przedstawił projekt uchwały na druku 96 w sprawie
utworzenia na obszarze Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września
2015r. (zał. nr 12).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – 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 XIV/92/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu
głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na
dzień 6 września 2015r. została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 12.
Mariola Barełkowska – przedstawiła projekt uchwały na druku 97 w sprawie
zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby
fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (zał. nr 13).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
15 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta
Kościerzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego została podjęta większością głosów wg załącznika nr 13.
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Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 98 w sprawie
uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest
na rok 2015 (zał. nr 14).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XIV/94/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów
zawierających azbest na rok 2015 została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr
14.
Daniel Młynarczyk – przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu Zaopatrzenia
w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe Gminy Miejskiej Kościerzyna
(zał. nr 15).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Waldemar Kujach – zapytał, czy są dane ilu odbiorców odłączyło się od sieci
ciepłowniczej.
Daniel Młynarczyk – odpowiedział, że nie posiada takich informacji, ale ma
nadzieję, iż jest w stanie uzyskać je od MPI KOS – EKO i po ich uzyskaniu przekaże
je radnemu.
Tomasz Dargacz – zapytał, kiedy ostatecznie dojdzie do wymiany sieci kanałowych
na sieci preizolowane.
Daniel Młynarczyk – odpowiedział, że jak pokazują kolejne sprawozdania
z realizacji założeń planu ilość sieci kanałowej co roku maleje. Dodał, że nie posiada
informacji kiedy spółka KOS – EKO dokona całkowitej wymiany sieci, ale wystąpi do
z zapytaniem, czy ma taki plan.
Jan Dittrich – przedstawił informację na temat przygotowania miasta do sezonu
letniego (zał. nr 16).
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Zbigniew Richert – przedstawił informację na temat przygotowania miasta do
sezonu letniego (zał. nr 17).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że ostatnio dowiedział się, że są przewidywane
różne godziny otwarcia „Orlików”. Zapytał, jakie będą godziny ich otwarcia.
Zapytał, czy baza noclegowa, po uzgodnieniu z Sanepidem, jest już gotowa, czy
KOSiR może przyjmować obozy, czy są już ewentualne zgłoszenia w tej sprawie.
Zbigniew Richert – powiedział, że planował zoptymalizowanie wykorzystania
„Orlików” poprzez zmianę godzin funkcjonowania, żeby były dostępne przez
prawie całą dobę, ale w związku z tym, że ta propozycja nie uzyskała akceptacji
burmistrza, przywrócone zostaną dotychczasowe formy, czyli wszystkie trzy
„Orliki” będą funkcjonowały mniej więcej w tych samych godzinach od 15 do 2030.
KOSiR zakończył przygotowanie jeżeli chodzi o bazę noclegową, w części
wyposażono obiekt w miejsca noclegowe w bardzo niskim standardzie, ponieważ
dofinansowanie na realizację tego zadania to było około 20 tys. zł. na wszystko.
Przygotowano 22 miejsca noclegowe, nie ma pościeli, jest tylko koc, poduszka
i prześcieradło. Dodał, że to miejsce jest wykorzystywane do celów statutowych,
czyli ratownicy WOPR będą mogli z niego korzystać, było również zapytanie od
współorganizatorów imprez sportowych.
Waldemar Kujach – powiedział, że chciałby poznać konkretny termin otwarcia
bazy noclegowej. Zapytał, czy w budynku między stadionami są przeciwspadki pod
prysznicami. Zapytał, czy będzie regulamin torów strzeleckich na „Strzelnicy”, żeby
można było z nich korzystać.
Zbigniew Richert – powiedział, że udostępnia już bazę na cele statutowe, niedługo
będą sportowcy na „Gali boksu”. Dodał, że w działalności statutowej nie ma
prowadzenia działalności hotelarskiej, stworzył warunki i teraz próbuje ściągnąć
organizatorów działalności turystycznej do tego obiektu. Analizował wcześniej,
pracując w innych instytucjach, wykorzystanie bazy noclegowej na terenie powiatu
kościerskiego i według danych statystycznych jest ono na poziomie około 30% do
40%, jest to naprawdę trudny rynek i jest mu ciężko wbić się w niego bez jakiejś
marki, z niskim standardem, bez wyraźnego dofinansowania ze strony miasta.
Budynek został odebrany przez jego poprzedników, na inwestycje, które nie zostały
dopracowane, nie otrzymuje środków pomimo tego, że o nie wnioskuje, więc nie
może zrealizować inwestycji, o które pytał przedmówca. Dokument dotyczący
torów łuczniczych jest w opracowaniu, na dniach powinna być uzgodniona jego
ostateczna treść.
Krzysztof Barton – zapytał, czy zadbano o zareklamowanie imprez, gdzie będą one
rozreklamowane i w jaki sposób reklama dotrze do mieszkańców.
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Zbigniew Richert – powiedział, że w tym roku rozszerzył współpracę jeżeli chodzi
o docelowy target, wykupił boks na „Sportowej Kościerzynie”. Dodał, że Ośrodek
funkcjonuje również na kościerskich portalach internetowych, w Telewizji Kaszuby,
na oficjalnej stronie miasta, w nowej aplikacji miejskiej, w Lokalnej Organizacji
Turystycznej, na portalach o większym zakresie.
Paweł Liedtke – powiedział, że jakość desek w pomoście nad Jeziorem Gałęźnym
niestety nie jest najlepsza. Poprosił, aby szczególną uwagę zwrócić na ich jakość.
Tomasz Dargacz – przypomniał, że zgłaszał niebezpieczny element w wodzie,
mniej więcej pięć, sześć metrów po prawej stronie, to był betonowy blok. Zapytał,
czy coś z tym elementem już zrobiono, czy został zabezpieczony lub oznakowany,
bo chyba nie musi tłumaczyć co by się stało, gdyby ktoś skoczył na główkę i uderzył
w niego.
Zbigniew Richert – powiedział, że jeżeli dobrze zrozumiał pytanie, to jest to blok
konstrukcyjny do którego zakotwiczony jest pomost. W związku z tym, że poziom
wody w jeziorze obniża się, rozmawiał z szefem WOPR na temat tego, jakie są
standardy oznakowania takich miejsc, ale jeszcze nie uzyskał odpowiedzi. Dodał, że
jest to trochę jakby półdzika plaża w ramach miejskiego kąpieliska, ratownicy
czasem gwiżdżą, jeżeli tam się za dużo dzieje, ale generalnie nie mogą obsługiwać
większego obszaru niż w tej chwili, ponieważ trzeba by było zwiększyć obsadę.
Tomasz Dargacz – zapytał, czy nie można tego oznakować.
Zbigniew Richert – powiedział, że między innymi ten temat poruszał dziś z szefem
WOPR, ale nie uzyskał jeszcze odpowiedzi.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że być może warto by było kilka razy
w tygodniu otworzyć „Orliki” w godzinach przedpołudniowych.
Zbigniew Richert – powiedział, że właśnie taka była jego idea, żeby jeden „Orlik”
był poświęcony głównie najmłodszym. Uzgodni z panem burmistrzem, czy zostanie
zmodyfikowany obecnie ustalony harmonogram.
Tomasz Dargacz – powiedział, że zgłaszają się do niego dziadkowie, babcie
z ul. Kasztanowej, Topolowej, Norwida a nawet z Rynku, którzy są zainteresowani,
żeby pójść na plac zabaw przy ZSP Nr 1 przed południem, ale niestety nie ma takiej
możliwości.
Michał Majewski – powiedział, że przeanalizuje sprawę i udzieli pisemnej
odpowiedzi.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
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Katarzyna Knopik – powiedziała, że chciałaby poruszyć trzy kwestie ważne dla niej,
ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego miasta, pierwsza z nich dotyczy
seniorów, których liczna grupa jest w naszym mieście. Poprzednie zapytanie złożyła
do pana burmistrza w dniu 9 czerwca i niestety do dni dzisiejszego nie otrzymała
na nie odpowiedzi, a powinna ją dostać w ciągu 14 dni. W dniu 8 czerwca ukazał się
wreszcie, po wielu miesiącach dyskusji, rządowy program „Senior – WIGOR”
umożliwiający dofinansowanie, modernizację obiektów a później funkcjonowanie
dziennego domu pobytu seniora. O takim domu seniora w Kościerzynie
rozmawiano już w ubiegłej kadencji, również Rada Seniorów poprzedniej kadencji
wskazywała na dużą potrzebę urządzenia takiego miejsca w Kościerzynie.
Wytypowany został obiekt przy ul. Traugutta 7 i z tego, co pamięta, Rada Miasta
poprzedniej kadencji przejmowała od Powiatu ten obiekt z zamiarem tego typu
działalności. Ten obiekt, jako przyszły dom dziennego pobytu seniora, wskazują
również seniorzy, między innymi zrzeszeni w ramach Rady Seniorów Miasta
Kościerzyna. Zapytała burmistrza, czy złożono ofertę do programu „Senior –
WIGOR”, a jeżeli nie, to czy planuje się np. w przyszłym roku złożyć taką ofertę, czy
dom pobytu seniora powstanie przy ul. Traugutta 7, na co wskazują kościerscy
seniorzy, czy w tej kwestii prowadzone są jakieś ustalenia z Powiatem, bo
wiadomo, że problemem może tam być miejsce urządzenia ogrodu. W ubiegłej
kadencji Rada Miasta próbowała zamienić nieruchomości z Powiatem Kościerskim,
być może Rada Powiatu, która wtedy nie zgodziła się na taką zamianę, w tej
kadencji będzie bardziej łaskawa, pamiętając o tym, że użytkuje miejskie
nieruchomości przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zapytała, czy
burmistrz prowadzi jakieś dyskusje w tym temacie, kiedy dom dziennego pobytu
seniora powstanie w Kościerzynie. Docierają do niej niepokojące sygnały odnośnie
nauczania języka kaszubskiego i dotyczą one Zespołu Szkół Publicznych Nr 3
w Kościerzynie. Duży materiał na ten temat w ostatnim czasie wyemitowało Radio
Gdańsk, okazuje się, że nie wszystkie dzieci, które chcą uczyć się języka
kaszubskiego mają taką szansę i niestety nie jest to problem tylko naszego
samorządu, ale też wielu innych samorządów na Kaszubach. W jej opinii, zwraca się
zbyt dużą uwagę na wysokość dodatkowej subwencji oświatowej, która z tytułu
nauczania języka kaszubskiego wpływa do budżetu samorządu i często jest
wykorzystywana nie tylko na działania związane z nauczaniem języka kaszubskiego,
pewnie pan burmistrz zna tą sprawę, kwestia przekroczenia konkretnej ilości
uczniów powoduje zmniejszenie subwencji. Powiedziała, że dla niej
niedopuszczalne jest to, że odmawia się dziecku, które chce się uczyć języka
kaszubskiego, a jego starsze rodzeństwo uczy się już tego języka, z powodu
możliwego obniżenia wysokości subwencji oświatowej. Zapytała, czy burmistrz
analizował tą sytuację i jakie działania podjął, aby w szkole nr 3, a być może
w innych kościerskich szkołach, do takich sytuacji nie dochodziło, aby każde
dziecko, które chce się uczyć języka kaszubskiego, miało szansę uczenia się. Trzecią
kwestią, którą chciałaby poruszyć, a o której burmistrz nie mówił w swoim
sprawozdaniu, jest modernizacja placu przy pomniku Józefa Wybickiego. Zapytała,
kiedy się rozpocznie, w jaki sposób plac zostanie zagospodarowany. Dodała, że
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chciałaby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, również w kontekście
apeli mieszkańców, którzy się do niej zwrócili, dotyczących przeniesienia
przystanków autobusowych, które funkcjonują od 1 czerwca na tym właśnie placu.
Mieszkańcy zgłaszają takie problemy jak brak zadaszenia, brak ławek,
nieodpowiednie oznakowanie.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli chodzi o program „Senior – WIGOR” to
faktycznie dosyć długo nie podpisywał odpowiedzi dla przedmówczyni, poprosił
pani dyrektor MOPS, żeby z panią Kasią porozmawiała. Dodał, że program odnosi
się do seniorów nieaktywnych, chodzi o ich zmobilizowanie i zaktywowanie, aby
nie zostawali w domach. Warunki tego programu są dosyć drastyczne,
w przypadku ul. Traugutta, gdzie są schody, dla seniorów, którzy mają problemy
z chodzeniem, byłaby to duże utrudnienie. Na temat tego programu rozmawiał
z panią dyrektor już w miesiącu kwietniu i w tym roku nie podjął decyzji ze względu
na to, że trudno było wyznaczyć pomieszczenia, które można by było na ten cel
przeznaczyć. Budynek na ul. Traugutta przeznaczony został do termomodernizacji
w ramach KAWKI, w tym momencie jest całkowicie wykorzystywany przez
organizacje pozarządowe, które też potrzebują miejsca. Rozmowy na temat
przejęcia terenu wokół budynku na ul. Traugutta są prowadzone, propozycję
złożono w Starostwie Powiatowym na przełomie lutego i marca, do tej pory nie
było zainteresowania, na dzień dzisiejszy otrzymał odpowiedź, że Starostwo raczej
przychyli się do propozycji zamiany gruntów. Do programu „Senior – WIGOR” jak
najbardziej będzie chciał przystąpić, niemniej skłania się raczej do tego, żeby
wybudować szkielet, czy budynek dla tego typu pomieszczeń tam, gdzie będzie
możliwość udostępnienia terenów zielonych dla osób, które będą chciały z tego
skorzystać. Jeżeli chodzi o naukę języka kaszubskiego, to jest to rzeczywiście
problem, jeżeli chodzi o przekroczenie ilości osób, które zgłoszą się i będą chętne
do nauki języka kaszubskiego ze względu na to, że tak a nie inaczej skonstruowana
jest subwencja oświatowa. W przypadku szkoły nr 3, z tego, co wie, jest problem
żeby znaleźć chętnych w gimnazjum, bo wszystkie osoby, które w podstawówce
ewentualnie uczą się, w gimnazjum rezygnują z nauki języka kaszubskiego. Na
zagospodarowanie placu wokół pomnika Józefa Wybickiego został rozstrzygnięty
przetarg za niecałe 660 tys. zł., w najbliższym czasie zostanie przekazany plac
wykonawcy, termin przewidziany na realizację to połowa września. Dodał, że
w ramach projektu są 4 wiaty przystankowe na zapleczu pomnika Wybickiego.
Teresa Preis – poinformowała, że temat domu dziennego pobytu seniora był
poruszany przez Radę Seniorów, pani Sylwia Trzebiatowska – Glok dokładnie
tłumaczyła dla kogo to jest przeznaczone. Seniorzy, którzy prowadzili rozmowę
z dyrektorem Kościerskiego Domu Kultury odnośnie przekazania piętra Domu
Kultury na ten cel, dowiedzieli się od pani Sylwii, że jest to niemożliwe, ponieważ
obowiązkiem jest posiadanie terenu zielonego. Zauważyła, że aktywni seniorzy
mają miejsce do uczestnictwa w różnych spotkaniach.
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Katarzyna Knopik – poprosiła burmistrza, żeby po zapoznaniu się z sytuacją w ZSP
Nr 3 odpowiedział jej pisemnie.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że obok pomnika Józefa Wybickiego ma
stanąć drugi pomnik, postument. Poprosił o podanie konkretniejszych informacji
na ten temat.
Michał Majewski – powiedział, że najpierw zostanie zagospodarowany plac przy
pomniku Józefa Wybickiego a dopiero potem przeanalizuje, czy jest szansa rozmów
w tym kierunku i czy nie będzie to kolidowało z placem przy pomniku Wybickiego.
Waldemar Kujach – zgłosili się do niego mieszkańcy którzy pytali, dlaczego nie są
sprawdzane hydranty przeciwpożarowe. Wspominali, że za komuny zawsze się
spuszczało i sprawdzało. Zapytał, czy służby odpowiedzialne za utrzymanie
hydrantów można zobligować do ich sprawdzania. Powiedział, że mieszkańcy
ul. Świerkowej proszą o wyrównanie drogi gruntowej.
Michał Majewski – powiedział, że być może są jakieś problemy z hydrantem, on
osobiście widzi hydrant przez okno, z którego od czasu do czasu jest spuszczana
woda, ale być może są takie, które nie są kontrolowane i na pewno tą sprawę
przekaże do KOS – EKO. Jeżeli chodzi o ul. Świerkową, to wydział się tym
zainteresuje i na pewno ulica zostanie poprawiona.
Waldemar Kujach – mieszkaniec poinformował go, że w czasie pożaru jeden
z hydrantów nie zadziałał.
Krzysztof Barton – zauważył, że większość ulic w śródmieściu ma przyzwoitą
nawierzchnię, natomiast ul. Jeziorna na odcinku pomiędzy ul. Świętojańską a
Szopińskiego jest w złym stanie i dobrze byłoby pomyśleć o nowej nawierzchni.
Zapytał, czy można zrobić coś z samochodami garażującymi na parkingach
niestrzeżonych z reklamą skupu bądź wynajmu. Zapytał, jakie jest przeznaczenie
placu po PKS, kiedy zostanie oddany do użytkowania, czy będzie to płatna strefa
parkowania. Zapytał, czy na drogach wylotowych z miasta nie należałoby ustawić
banerów z napisami o miejskich terenach inwestycyjnych z podaniem numeru
telefonu do wydziału, żeby ewentualnie jak ktoś przejeżdża i nie wie co zrobić
z pieniędzmi a chciałby w coś zainwestować, to być może byłaby to Kościerzyna.
Michał Majewski – powiedział, że być może przy okazji realizacji schetynówki uda
się znaleźć jakieś oszczędności i ul. Jeziorną wyremontować. Drugą ulicą, o której
myślał, jest ul. Wrzosowa. Plac po PKS w pierwszym etapie zostanie przeznaczony
pod strefę płatnego parkowania, przy okazji schetynówki wykonawca wykona ten
plac i przygotuje go pod miejsca parkingowe. Nad tablicami reklamowymi
zastanowi się i być może uda się je postawić.
Adam Laska – odczytał interpelację w imieniu Klubu Inżynierskiego (zał. nr 18).
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Michał Majewski – jeżeli chodzi o podjazd dla osób niepełnosprawnych, to nie
musi to być ul. Gdańska, ponieważ na przeciwko zejścia z Urzędu Miasta jest krótki
zjazd na ul. Wodną, którą można do ul. Świętojańskiej, do Rynku podejść.
Powiedział, że po przeanalizowaniu zastanowi się gdzie będą najważniejsze miejsca
i w miarę możliwości budżetowych, prawdopodobnie będzie to już przyszły rok,
weźmie to pod uwagę. Problem ul. Świętojańskiej poruszany był już kilkakrotnie,
do tej pory nigdy nie było zgody komisji ruchu ze względu na to, że Policja uważa, iż
jest to bezpieczniejsze rozwiązanie. Dodał, że spróbuje porozmawiać
z przedstawicielem Policji, żeby na Komisji Porządku Publicznego pojawił się ktoś
kto wyjaśni dlaczego jest takie a nie inne stanowisko Policji. Około 2 tygodnie
przed rozpoczęciem sezonu letniego udało się uzyskać pozwolenie z Urzędu
Marszałkowskiego na to, żeby poza sezonem letnim, kiedy nie będzie już ogródków
gastronomicznych, udostępnić Rynek, zamknięta będzie tylko pierzeja, na której
znajduje się fontanna.
Waldemar Kujach – powiedział, że w prywatnej rozmowie pan komendant nie
widział problemu, żeby zmienić organizację ruchu, czyli uważa, iż ten problem
można załatwić.
Karolina Chmielewska – powiedział, że mieszkańcy osiedla Tomasza Rogali zwrócili
się do niej z zapytaniem, czy istnieje możliwość wymalowania przejścia dla pieszych
na ul. Rogali w okolicy placu zabaw, ponieważ brak przejścia stwarza
niebezpieczeństwo dla mieszkańców a w szczególności dla wielu dzieci
uczęszczających na plac zabaw. Zaznaczyła, że na ul. Rogali, na długim odcinku
drogi, brak jest przejścia dla pieszych.
Michał Majewski – powiedział, że jest to kolejna sprawa, która będzie musiała
stanąć na komisji ruchu, ale jak najbardziej jest to słuszna uwaga.
Dawid Jereczek – powiedział, że uważa, iż nie należy zmienić organizacji ruchu na
ul. Świętojańskiej dlatego, że obecne rozwiązanie jest bardziej bezpieczne.
Waldemar Kujach – nie zgodził się z przedmówcą, ponieważ obecne rozwiązanie
powoduje wymuszenia, jest tam bardzo słaba widoczność.
Dawid Jereczek – powiedział, że rozmawiał z przedsiębiorcami, którzy są tam na co
dzień i widzą jaki tam jest ruch. Zauważył, że tylko w Polsce jest tak, że stawia się
dużo znaków, wszędzie na zachodzie skrzyżowania są równorzędne, nie ma
znaków, wszyscy potrafią jeździć.
Michał Kujach – powiedział, że ul. Żurawinowa jest najdłuższą ulicą na osiedlu
i obowiązuje na niej zasada prawa wolna, skrzyżowania są równorzędne. Złożył
wniosek o oznakowanie ul. Żurawinowej jako drogi nadrzędnej.
Kazimierz Borzyszkowski – w imieniu Klubu Inżynierów złożył interpelację
dotyczącą zmiany sposobu dostarczania energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody
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do budynku przy ul. Legionów Polskich 16 (zał. nr 19). Odczytał interpelację
w sprawie uporządkowania zieleni przy parkingu sklepu „Biedronka” (zał. nr 20).
Michał Majewski – powiedział, że porozmawia z dyrektorem spółki, aby we
własnym zakresie spróbował problem rozwiązać, natomiast jeżeli chodzi o zieleń to
na razie nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, ponieważ nie wie o jaki teren
chodzi.
Kazimierz Borzyszkowski – poprosił panią przewodniczącą, żeby troszkę lepiej
informowała radnych. Ostatnio był przykład z nagrodą Angelusa, która jest nagrodą
Rady Miasta, radni otrzymali zaproszenie na wręczenie nagród, natomiast o części
wcześniejszej, czyli o typowaniu osób, radni informacji nie otrzymali, a on chciałby
zgłosić do tej nagrody np. pana Krzysztofa Jażdżewskiego, czy panią Gabrielę
Hommel, którzy pracują w kulturze, ale takiej możliwości nie miał.
Teresa Preis – zaznaczyła, że wszyscy radni w ubiegłej kadencji i dwie kadencje
wcześniej, do opinii publicznej, jest regulamin, jest powołana specjalna komisja,
która te wnioski ocenia, dlatego nie może zgodzić się z takim zarzutem ze strony
przedmówcy, że o czymś nie poinformowała. Zauważyła, że jest specjalnie
utworzony portal internetowy ze strony Urzędu Miasta, gdzie na bieżąco asystent
burmistrza informuje o wszystkich zdarzeniach, które mają miejsce w mieście,
dlatego zdziwiona jest pytaniem radnego, że jest niedoinformowany, czyli to
znaczy, że radny nie wykazuje takiej woli oglądania, informowania się. Stwierdziła,
że radni są zobowiązani do śledzenia tych informacji.
Dawid Jereczek – powiedział, że radny trochę myli pojęcia, ponieważ nagrody Rady
Miasta i Angelusy to są 2 zupełnie różne rzeczy. Dodał, że Angelusy to są nagrody
Kościerskiego Domu Kultury, a właściwie to nawet nie są nagrody a podziękowania
dla osób i instytucji wspierających KDK, typuje je dyrektor.
Teresa Preis – zauważyła, że radny wspomniał o nagrodach Rady Miasta.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że złożył interpelację do pana burmistrza,
chodziło w niej o uzyskanie opinii, pan Grochal przesłał 16 czerwca do biura Rady
Miasta pisemko, że prosi o uzupełnienie informacji, a pismo pana Grochala
otrzymał dziś. Poprosił o przyspieszenie takich spraw, ponieważ wymaga to tylko
przekazania i poinformowania.
Teresa Preis – powiedziała, że radny otrzyma odpowiedzi na wszystkie pytania,
również dotyczące podróży służbowych, podróży radnych, konferencji.
Tomasz Dargacz – powiedział, że troszeczkę chciałby usprawiedliwić pana
radnego, nastąpiła pewna mała zmiana, przełożenie pewnych akcentów, jest
bardzo dużo informacji w Internecie na stronach, natomiast jest troszeczkę mniej
zaproszeń na papierze. Poprosił, aby na najważniejsze wydarzenia podwajać
zaproszenia.
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Teresa Preis – zauważyła, że jest to pewien koszt, dlatego zbyteczna jest
papierowa wersja.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że radni otrzymali zaproszenie do udziału
w pracach Komisji ds. przyznawania Medalu im. Tomasza Rogali, natomiast do
przyznawania pozostałych nagród Rady Miasta nie spotkał żadnego ogłoszenia.
Teresa Preis – powiedziała, że zawsze stara się wszystkim przewodniczącym
klubów przekazać informacje, do osób indywidualnych również i myśli, że przepływ
informacji jest szczegółowy.
Michał Majewski – powiedział, że członkiem komisji mieszkaniowej, po zmianie,
będzie pan Dawid Jereczek, ale po to żeby skład był pełen i żeby komisja mogła
pracować potrzeba jeszcze jednego członka, który mógłby zastąpić radną Karinę
Młodzianowską, która przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Teresa Preis – zadeklarowała rozwiązanie tego problemu.
Michał Majewski – powiedział, że w najbliższy wtorek jest posiedzenie komisji
mieszkaniowej.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Krzysztof Knut – powiedział, że dzięki uprzejmości radnego Radelskiego ma przed
sobą projekt uchwały zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca zmieniający sposób
naliczania opłat za śmieci. Stwierdził, że jest to troszeczkę lepsze rozwiązanie niż
to, które obowiązuje dotychczas, ale uważa, iż nadal jest niesprawiedliwe, są
metody sprawiedliwsze.
Teresa Preis – poinformowała, że 13 lipca odbędzie się prezydium Rady.
Michał Majewski – poinformował, że miasto Kościerzyna ma nową aplikację na
telefony komórkowe, która będzie informowała o imprezach, o wszystkim co się
będzie w mieście działo.
Ewa Chmielecka – potwierdziła, że w ramach działań promocyjnych przygotowano
mobilną aplikację, praktycznie od dziś każdy będzie mógł ją pobrać, jest bezpłatna.
Sławomir Szkobel – powiedział, że w dniu wczorajszym minął termin składania
zgłoszeń kandydatów na ławników do kościerskiego sądu. Zanim uchwałą Rady
Miasta kandydaci zostaną wyłonieni zachodzi konieczność powołania w drodze
uchwały Rady Miasta komisji, która zweryfikuje i zaopiniuje zgłoszenia. Poprosił
o zgłaszanie kandydatur na członków komisji.
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Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że w międzyczasie znalazł artykuł dotyczący
nagród i jest jednoznacznie powiedziane, że burmistrz i Rada Miasta, nie ma żadnej
wzmianki, że to Dom Kultury przyznawał.

W związku z wyczerpaniem porządku XIV sesja Rady Miasta Kościerzyna zakończyła
się o godz. 1315.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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