Protokół Nr XVIII/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 28 października 2015 r.
od godz. 1400 do godz. 1800
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 20 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 – poinformowała, że burmistrz wystąpił z wnioskiem o zmianę
porządku obrad (zał. nr 3). Zapytała, czy są jakieś uwagi.
Krzysztof Barton – powiedział, że dobrze by było gdyby nowy porządek obrad trafił
na skrzynki pocztowe radnych przed sesją.
Teresa Preis – odpowiedziała, że nie ma problemu.
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 6):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
5. Informacja z realizacji programu dotyczącego zapalenia wątroby typu C;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. 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 131,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
b. 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 132,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
c. wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 32/13 i nr 32/14, położonych
w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna;
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 133,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 18/8 położonej w obrębie
geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 134a,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 24/9 położonej w obrębie
geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 135,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej
współwłasność Gminy Miejskiej Kościerzyna i osoby fizycznej;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 136,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
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,
zmienionej uchwałą nr XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna 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;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 137,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota
w Kościerzynie;
– pani Gabriela Bielecka – Hommel – Dyrektor Biblioteki Miejskiej – druk nr
138a,
– stanowisko – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych;
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j.

7.
8.
9.
10.
11.

– pan Paweł Liedtke – Przewodniczący Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 – druk nr 139,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019;
– pan Paweł Liedtke – Przewodniczący Zespołu do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019 – druk nr 140,
– wybór Komisji Skrutacyjnej,
– głosowanie tajne,
– prezentacja protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Analiza oświadczeń majątkowych;
– pani Teresa Preis – Przewodniczący Rady Miasta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie sesji.
Zakończenie sesji.

Teresa Preis – zapytała, czy są uwagi do protokołu z XVI. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania.
20 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.
Dawid Jereczek – zapytał, dlaczego informacje o utrudnieniach w ruchu, w związku
z realizacją schetynówki, pojawiają się na stronie internetowej miasta tak późno.
Powiedział, że na samym początku tej inwestycji był u pana Jacka, asystenta
burmistrza, i prosił żeby za każdym razem ta informacja pojawiała się łącznie
z mapką, również z ewentualnym objazdem, żeby mieszkańcy, czy ci, którzy do
naszego miasta przyjeżdżają, mieli jasną sytuację gdzie utrudnienia są.
Teresa Preis – powiedziała, że myśli, iż ta kwestia zostanie rozwiązana i na bieżąco
będą informacje, jeszcze przed realizacją inwestycji.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że latem we wjeździe do Zespołu Szkół
Publicznych Nr 1 został ustawiony szlaban, co spowodowało sporo protestów,
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miedzy innymi rodziców dzieci klas 2. Na ostatniej sesji radna Knopik również
zabrała głos w tej sprawie. W następstwie tych interwencji pan burmistrz wysłał
pismo do radnych, w którym poinformował, że wystosował do pani dyrektor pismo
wzywające do przywrócenia stanu poprzedniego, to jest do otwarcia szlabanu,
a tak się niestety nie stało, szlaban nadal jest zamknięty.
Teresa Preis – zauważyła, że pytanie przedmówcy nie dotyczy sprawozdania
burmistrza i w związku z tym radny może wrócić do tematu w interpelacjach.
Krzysztof Barton – powiedział, że chciałby się dowiedzieć jakie kwoty
przeznaczono na przetargi i za jakie kwoty zostały rozstrzygnięte.
Michał Majewski – odpowiedział, że na zimowe utrzymanie dróg gruntowych
i asfaltowych założono kwotę około 408 tys. zł., w przypadku dróg gruntowych
udało się zmieścić w tej kwocie, natomiast w drugim przypadku cena przekroczyła
założenia i przetarg został unieważniony. Dodał, że działka przy ul. Tetmajera
została sprzedana za 300 tys. zł., natomiast nieruchomość przy ul. Jedności
Robotniczej za 737 tys. zł.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Ewa Chmielecka – przedstawiła informację z realizacji programu dotyczącego
zapalenia wątroby typu C (zał. nr 7).
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 131 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 jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/124/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 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 8.
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Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 132 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 – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/125/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 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.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 133 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działek gruntu nr 32/13 i nr 32/14, położonych w obrębie
geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna (zał. nr 10).
Teresa Preis – 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.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/126/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 32/13 i nr 32/14,
położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 10.
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Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 134a w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 18/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 05
miasta Kościerzyna (zał. nr 11).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna projekt uchwały na druku
134 zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś 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 XVIII/127/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 18/8 położonej
w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie
wg załącznika nr 11.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 135 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 24/9 położonej w obrębie geodezyjnym nr 07
miasta Kościerzyna (zał. nr 12).
Teresa Preis – 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.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/128/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 24/9 położonej
w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie
wg załącznika nr 12.
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Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 136 w sprawie wyrażenia
zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości stanowiącej współwłasność
Gminy Miejskiej Kościerzyna i osoby fizycznej (zał. nr 13).
Teresa Preis – 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.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/129/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości
stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kościerzyna i osoby fizycznej została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 13.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 137 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, zmienionej
uchwałą nr XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna 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 14).
Teresa Preis – 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.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
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19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/130/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 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, zmienionej uchwałą nr XIV/93/15 Rady Miasta Kościerzyna 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 jednogłośnie wg załącznika nr 14.
Gabriela Bielecka – Hommel – przedstawiła projekt uchwały na druku 138a
w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota
w Kościerzynie (zał. nr 15).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – powiedział, że swego czasu zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej
podczas kontroli jednostki wskazywał na to, że zgodnie z ustawą o instytucjach
kultury, obiekt, który jest w użyczeniu, powinien być przekazany na własność.
Zapytał, czy ta sprawa już jest w toku, jak ta sytuacja wygląda.
Gabriela Bielecka – Hommel – odpowiedziała, że sprawa nadal jest w toku.
Krzysztof Barton – powiedział, że w związku z tym, że nie ma na sesji burmistrza,
powtórzy to pytanie w wolnych wnioskach.
Gabriela Bielecka – Hommel – powiedziała, że rozmawiała w ubiegłym tygodniu na
ten temat z burmistrzem i sprawa zostanie załatwiona.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
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18 radnych głosowało za
2 radnych sprzeciwiło się
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/131/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Ks. Konstantego Damrota
w Kościerzynie została podjęta większością głosów wg załącznika nr 15.
Paweł Liedtke – przedstawił opinię Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników z dnia 19 października 2015 r. (zał. nr 16).
Sławomir Szkobel – przedstawił projekt uchwały na druku 139 w sprawie ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
(zał. nr 17).
Teresa Preis – 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 uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/132/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych została podjęta większością głosów wg załącznika nr 17.
Teresa Preis – przedstawił projekt uchwały na druku 140 w sprawie wyboru
ławników na kadencję w latach 2016 – 2019 (zał. nr 18). Poprosiła o zgłaszanie się
członków do Komisji Skrutacyjnej.
Katarzyna Knopik – zgłosiła się na członka Komisji.
Zdzisław Radelski – zgłosił się na członka Komisji.
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Krzysztof Barton – zgłosił się na członka Komisji.
Teresa Preis – ogłosiła przerwę na ukonstytuowanie się Komisji. Po przerwie
wznowiła obrady.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się,
została jej przewodniczącą.
Nastąpiło głosowanie.
Teresa Preis – ogłosiła przerwę. Po przerwie wznowiła obrady.
Katarzyna Knopik – odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników
głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie (zał. nr 19).
Teresa Preis – zapytała, czy są jakieś pytania. W związku z ich brakiem przystąpiła
do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XVIII/133/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 – 2019 została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 18.
Teresa Preis – powiedziała, że w dniu 15 października 2015 r. wpłynęło pismo
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kościerzynie stwierdzające, że w złożonych
oświadczeniach radnych Rady Miasta Kościerzyna na rozpoczęcie kadencji oraz za
2014 rok nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeszła do realizacji kolejnego punktu
w porządku obrad.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że w związku z tym, iż radni otrzymali
pismo od pana burmistrza informujące o wystosowaniu do pani dyrektor ZSP Nr 1
pisma wzywającego do przywrócenia stanu poprzedniego tzn. otwarcia szlabanu,
a szlaban nadal jest zamknięty, chciałby się dowiedzieć, czy tak będzie nadal, czy ta
sytuacja ulegnie zmianie (zał. nr 20 i 21). Odczytał interpelację w sprawie
oznakowania ul. Różanej (zał. nr 22), zapytanie w sprawie opłat za dzierżawę
gruntu pod kontenerami do zbiórki używanej odzieży (zał. nr 23) oraz zapytanie
w sprawie ochrony i rekultywacji jeziora Wierzysko (zał. nr 24).
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli chodzi o pojemniki, to bardzo dziękuje, że
radni są zainteresowani tym, co się w mieście dzieje. W piśmie podał, że jedna
firma zrezygnowała i w to miejsce są podpisane umowy z PCK, być może jest to
niedopatrzenie, że któryś z pojemników jeszcze gdzieś stoi. Poprosił radnego
o kontakt z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, żeby wskazać miejsca gdzie
ewentualnie coś takiego występuje. Jeżeli chodzi o rekultywację
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i zagospodarowanie jeziora Wierzysko, to taka analiza została przeprowadzona, od
strony ekologicznej jest jak najbardziej zasadne. Szacowany koszt to około 5 mln.
zł., w tym momencie nie ma takich środków w budżecie miasta, a żeby wystąpić
o jakieś dofinansowanie trzeba wykonać projekt. Dodał, że na dzień dzisiejszy
analizowana jest możliwość uzyskania dofinansowania do tego projektu a także
ewentualna możliwość zorganizowania wspólnego spotkania RDOŚ z radnymi
Kościerzyny i naczelnikami Urzędu po to, żeby przeanalizować możliwość uzyskania
w przyszłości pozwoleń na tą inwestycję. Powiedział, że nie chciałby wykonywać
projektów, które zostaną odłożone na półkę, na które zostaną wydane pieniądze
a nie będzie pewności, że będzie można je wykorzystać. Jeżeli chodzi o szlaban
w Zespole Szkół Publicznych Nr 1, to wszystkim radnym przekazano pismo pani
dyrektor. W tym momencie pani dyrektor jest na zwolnieniu chorobowym, więc
trudno mu negocjować to pismo. Na pewno dojdzie do spotkania, na którym
spróbuje tą sytuację wyjaśnić, chociaż niektóre z argumentów, które prezentuje
pani dyrektor są zasadne. Miasto Kościerzyna nie ma bezpośredniej możliwości
ustawienia znaków, wszystkie zmiany organizacji ruchu opiniowane są przez
komisję ruchu i myśli, iż zaprosi pana radnego Borzyszkowskiego na posiedzenie
tejże komisji, żeby mógł przedstawić sprawę dotyczącą ul. Różanej.
Teresa Preis – jeżeli chodzi o jezioro Wierzysko, to wszyscy wiedzą jaki jest stan,
opracowanie też wskazuje na pewne zagrożenia. Pan Igiel, który jest w jakiś sposób
właścicielem tego jeziora kilkakrotnie był w Urzędzie Miasta i po ostatniej
rozmowie na dyżurze ustaliła, że będzie takie spotkanie, na którym wszystkim
radnym zostanie przedstawiona koncepcja opracowana przez naukowców
z Olsztyna.
Jarosław Breza – powiedział, że mieszkańcy Wierzyska są bardzo zadowoleni
z porannego autobusu, ale mają dwie prośby, aby autobus komunikacji miejskiej
przejeżdżał przez ulicę 8 Marca i żeby kurs przyspieszyć o co najmniej 10 minut,
ponieważ dzieci spóźniają się do szkoły.
Michał Majewski – powiedział, że tą informację już też uzyskał. Dodał, że myśli, iż
na terenie miasta trzeba przystąpić do bardziej szczegółowej analizy, w jaki sposób,
w których miejscach i gdzie autobusy mają jeździć i jeżeli komunikacja zostanie
rozszerzona, a z pewnością będzie to zasadne, to prosi aby tego typu informacje
przekazywać. Spróbuje porozmawiać, żeby autobus zatrzymywał się i wypuszczał
dzieci na skrzyżowaniu, ale to będzie na zasadzie prośby. Zauważył, że
zainteresowanie jest duże, poranne i popołudniowe autobusy jeżdżą pełne, PKS już
zwraca uwagę, że małe autobusy często nie są w stanie pomieścić wszystkich
pasażerów, ale to go cieszy, bo to oznacza, że była to trafiona decyzja.
Krzysztof Barton – powiedział, że mieszkańcy prosili go, aby jeszcze raz zostały
skontrolowane oznaczenia numerów domów, ponieważ duże braki, które
występują, utrudniają służbom ratunkowym podjęcie we właściwym czasie, we
właściwym miejscu, interwencji. Mieszkańcy podali mu przykład ul. Miodowej 10,
11

gdzie nie ma oznaczenia. Drugie pytanie dotyczy organizacji ruchu, mianowicie
jadąc ul. Gdańską skręca się w ul. Rynkową i jak się dojedzie do końca ulicy, do
ul. Młyńskiej, to jest nakaz skrętu w prawo. W związku z tym, że po lewej stronie,
na placu po PKS, powstał parking, jego zdaniem należałoby rozważyć możliwość
skrętu w lewo. Zapytał, czy Straż Miejska będzie zajmowała się tematem składania
deklaracji przez mieszkańców do Związku Gmin Wierzyca i kiedy zacznie kontrole,
które będą polegały na sprawdzeniu czy wszyscy mieszkańcy je złożyli.
Michał Majewski – powiedział, że miasto scedowało do Związku Gmin Wierzyca
zbiórkę odpadów i to Związek, w imieniu miasta, powinien robić wszystko, również
kontrolować złożone deklaracje i jakakolwiek zmiana by nastąpiła, musiałaby być
na podstawie umowy i rozliczenia kosztów. Dodał, że sprawa ta jest przez Związek
analizowana, jest tak dużo problemów, które w ostatnim czasie wystąpiły, miedzy
innymi niepodpisana umowa na odbiór śmieci przez Stary Las. Jeżeli zgodnie
z prawem będzie można podpisać takie porozumienie, to na pewno kontrole będą
przeprowadzane, na dzień dzisiejszy, zgodnie z prawem, może to robić tylko
Związek Gmin Wierzyca. Budynek przy ul. Miodowej 10 jest własnością miasta,
w chwili obecnej jest termomodernizowany i po zakończonych robotach tabliczka
wróci na ściany budynku. Jeżeli chodzi o pozostałe budynki, to Straż Miejska jak
najbardziej ma to kontrolować i sprawdzać. Rozważenie możliwości zmiany
organizacji ruchu jest jak najbardziej zasadne i wydział to na pewno przeanalizuje.
Krzysztof Barton – powiedział, że wydawało mu się, że skoro Straż Miejska może
skontrolować czym dany mieszkaniec pali w piecu, to może również poprosić
mieszkańca o okazanie deklaracji.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że dotychczas było tak, że jeżeli obywatel
lub przedsiębiorca złożyli deklarację, to Związek obciążał ich od początku swojej
działalności, chociaż nie mieli pojemnika, bo Związek uważał, iż wytwarzali śmieci
i w związku z tym muszą zapłacić wstecz. Zapytał, czy nadal tak będzie.
Michał Majewski – powiedział, że ustawa przewiduje, iż każdy jest producentem
śmieci niezależnie, czy został w pojemnik wyposażony, czy nie, dlatego opłata jest
jak najbardziej zasadna.
Aleksander Mach – powiedział, że na ostatniej sesji poruszył temat lustra przy
ul. Staszica, które umożliwiłoby bezpieczniejszy wyjazd spomiędzy bloków
oznaczonych numerami 3 i 7. W odpowiedzi, którą otrzymał napisano, iż „…po
przeprowadzeniu analizy zgłoszonego problemu nie widzimy potrzeby ustawienia
lustra przy wyjeździe między budynkiem 3 i 7 ul. Staszica, natomiast w celu
zwiększenia bezpieczeństwa zostanie zamontowany znak B-20.” Zapytał
burmistrza, kiedy ostatnio tą ulicą jechał i na jakiej podstawie, skoro mieszkańcy
widzą potrzebę, korzystają z tego wyjazdu często, kilkukrotnie dziennie i zwracają
się z problemem, aby takie lustro tam postawić, a ma odpowiedź, że pan burmistrz
takiej potrzeby nie widzi. Przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą
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wysokości stawek podatku od środków transportowych (zał. nr 25).
Zagwarantował, że jest wiele gmin sąsiadujących z naszą gminą, w których stawki
i opłaty od transportu są zdecydowanie wyższe albo trochę wyższe. Na jego
pytanie, zadane na ostatniej sesji, czy było to przeanalizowane, czy ktoś pochylił się
nad tym tematem, uzyskał pozytywną odpowiedź, w związku z tym wnioskuje, że
nie, bo w wielu kategoriach u nas stawki są zdecydowanie niższe i w związku z tym
prosi o odpowiedź, dlaczego, jako radny, został wprowadzony w błąd.
Michał Majewski – powiedział, że przedmówca na pewno nie został wprowadzony
w błąd, ze względu na to, iż to co przedstawił nie jest zgodne z prawdą,
w Kościerzynie jest to zróżnicowane w zależności od tonażu naczepy, od ilości osi.
Najważniejszą sprawą jest to, że w zasobie, od którego miasto uzyskuje podatek od
środków transportowych, pozycje, które głównie wpływają na jego wysokość, to są
ciągniki siodłowe z zawieszeniem pneumatycznym o liczbie osi 2 i masie zestawu
powyżej 36 ton, drugą pozycją, którą należy wziąć pod uwagę, są naczepy o liczbie
osi 3 z zawieszeniem pneumatycznym o masie całkowitej powyżej 36 ton.
Wszystkie pozostałe pozycje stanowią nieduży procent w ilości podatku
wpływającego do budżetu miasta. Zauważył, że w naczepach trzyosiowych może
być od 12 ton do 28 ton i w związku z tym trudno mu ustosunkować się do tych
stawek. Poinformował, że do miasta chciała przyjść firma leasingowa, gdyby
zostały obniżone stawki podatku od środków transportowych, co byłoby na pewno
korzystne dla naszych przewoźników, w ciągu półtorej roku być może udałoby się
wrócić do poziomu przychodów takiego jaki teraz uzyskujemy, ale musi wziąć pod
uwagę funkcjonowanie całego powiatu i gminy i nie wie, czy Gmina Kościerzyna
byłaby z takiego rozwiązania zadowolona. Poprosił o rzetelne przedstawianie
informacji. Jeżeli chodzi o analizę wyjazdu z drogi bocznej, jechał ostatnio
przynajmniej trzykrotnie, między innymi analizując wyjazdy i wnioski mieszkańców
domków indywidualnych, które znajdują się na zapleczu tego budynku. Rozmawiał
również z częścią mieszkańców tych budynków. Możliwość ustawienia lustra
również analizował, jest po przeciwnej stronie ul. Staszica, na terenie prywatnym,
może to jeszcze raz przeanalizować, w tym roku taki znak i lustro na pewno nie
zostaną postawione.
Aleksander Mach – powiedział, że ma uchwały z wszystkich gmin o których
w swojej prezentacji wspominał, więc nie ma mowy, że te dane są nieprawdziwe.
Zauważył, że nie mówił o podwyżkach, tylko o uwzględnieniu chociażby wskaźnika
inflacji, który jest nieduży. Od 5 lat nie było podwyżek opłat za transport na terenie
naszego miasta, dlatego myśli, iż w ramach solidarności społecznej dobrze by było
gdyby chociaż wskaźnik inflacji uwzględnić.
Zdzisław Radelski – powiedział, że jeżeli chodzi o podatek od środków
transportowych to jest to zwykła konkurencja, ościenne gminy, tak jak np. Gmina
Parchowo, obniżyła podatek i taka spółka jak Botrans otworzyła tam swój oddział
i z miasta wszystkie swoje środki transportowe, pojazdy przerejestrowała i z tego
tytułu ma rocznie oszczędności rzędu 80 tys. zł. Stwierdził, że namawianie radnych
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i burmistrza do tego, żeby podatek podnieść jest utopią, bo są konkurencyjne
gminy.
Michał Majewski – powiedział, że nie chciałby, aby decyzje, które podejmuje Rada
przyczyniały się do odpływu środków i firm z Kościerzyny. Jeżeli pan radny uważa,
iż należy podnieść podatek od środków transportowych i nieruchomości, czy też
opłatę targową, to może złożyć wniosek, myśli, że wszyscy go przeanalizują i Rada
większością głosów podejmie decyzję.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że 7 października 2015 r. radni otrzymali
pismo od pani Iwony M. z Gdyni (zał. nr 26). Zapytał, czy ta pani otrzymała
odpowiedź na skargę.
Teresa Preis – powiedziała, że wszyscy radni otrzymali to pismo do wiadomości,
konkretnej odpowiedzi nie dała z tego względu, że cmentarzem zarządza parafia.
Dodała, że w tej chwili zmieniła się obsada, jest nowy proboszcz i na pewno miasto
będzie rozmawiało w tej kwestii. Jeżeli chodzi o dalsze sprawy, to parking, który
jest przy cmentarzu, jak również teren w głębi, jest wykupiony przez osobę
prywatną i ta osoba deklarowała, że w przyszłości wybuduje tam dom pogrzebowy
i całą infrastrukturę z tym związaną. Na dzień dzisiejszy jest to trudna kwestia, bo
wiadomo, że ustawienie TOI – TOI związane jest z kosztami i nie wie, czy miasto
będzie te koszta ponosiło. Powiedziała, że nie wie, czy ta pani wystosowała to
pismo jako skargę, czy wniosek, ona po prostu przesłała informację do radnych. Na
pewno ustosunkuje się, jeżeli będzie rozmawiała z proboszczem i jakieś konkretne
decyzje zapadną.
Kazimierz Borzyszkowski – zauważył, że radni wiedzą, iż ta sytuacja taka jest,
natomiast ta pani jest z Gdyni i nie ma pojęcia, że tak jest i jest po prostu
zaskoczona tym co się u nas dzieje. Stwierdził, że skoro ta pani napisała do
radnych, to należy jej odpowiedzieć, bo według niego jest to ewidentnie skarga.
Teresa Preis – powiedziała, że pismo przyjęła jako informację o zaistniałym fakcie,
który miał miejsce podczas wizyty tej pani na cmentarzu.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że miasto jest właścicielem wielu
niezagospodarowanych nieruchomości, między innymi są to budynki KOS – EKO,
jest to budynek na Osiedlu Tysiąclecia, miasto posiada wielkie, niewykorzystane
powierzchnie w Kościerskim Domu Kultury, budynki dworca PKP, PKS, jest sporo
tych budynków za których utrzymanie płacą mieszkańcy naszego miasta. W imieniu
mieszkańców i swoim własnym zapytała burmistrza, czy wiedział i czy wyraził
zgodę na zakup przez Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego za
bardzo dużą kwotę, ponad pół miliona złotych, budynków które nie pochodzą
z zasobów miasta, lecz z zasobów zewnętrznych.
Michał Majewski – odpowiedział, że widział o tej sprawie i wyraził zgodę, była to
kwota 515 tys. zł. Wycena budynków przy ul. Strzeleckiej jest na 2 mln. zł., a takiej
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kwoty spółka KTBS nie chciała zainwestować, a on nie będzie nakazywał, czy prosił
spółki, aby zdarzyła się podobna sytuacja, jaka miała miejsce do tej pory, że spółce
nakazano zaciągnięcie kredytu, czy wykupienie jakiś urządzeń na terenie miasta,
kosztem niepotrzebnego zadłużania. Przy ul. Tysiąclecia są na piętrze częściowo
niewykorzystane powierzchnie, jedno z pomieszczeń jest wydzierżawione,
dwukrotnie w tym roku przystępowano do ich sprzedaży. Dodał, że powierzchnie
te nie bardzo odpowiadały spółce KTBS, natomiast nieruchomość, którą spółka
zakupiła, jest na terenie miasta, zostanie przystosowana do potrzeb. Jeżeli jest taka
wola i zarząd spółki występuje z taką propozycją i jest w stanie dobrze to
udokumentować, to on wyrazi na to zgodę, a na pewno nie wyrazi zgody na
niepotrzebne zadłużanie spółki.
Teresa Preis – powiedziała, że sprawa ta trafiła na prezydium Rady i jej zdaniem
dobrze się stało, że KTBS kupił tą posiadłość z tego względu, że każda spółka
miejska była wyposażona w nieruchomości, budynki. Jeżeli chodzi o budynki
przedstawione przez radną, to uważa, iż opłaty za czynsz uiszczają różne osoby,
niepełnosprawni, przy kulach, na wózku i jeżeli chodzi o nieruchomość przy
ul. Świętojańskiej to będzie tam parking, budynek nie wymaga dużych nakładów
finansowych na remont i jak najbardziej nadaje się na te usługi.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że pewnie wszyscy są zgodni, iż zakup
budynków i zwiększenie majątku spółki jest bardzo dobrą rzeczą, ale ona pytała
pana burmistrza o zupełnie inną kwestię, czyli o to, czy pan burmistrz wiedział, bo
miała nadzieję, iż nie miał wiedzy na ten temat, bo myślała, że nie pozwoliłby, żeby
do takiej sytuacji doszło. Zauważyła, że radnym powinno chodzić o to, żeby
mieszkańcy mieli lżej, czyli jeżeli spółka KTBS ma wystarczająco dużo pieniędzy, to
powinna pomyśleć o zmniejszeniu czynszów w mieszkaniach. Drugą kwestią jest to,
żeby pieniądze zostawały w naszym mieście, bo skoro jakieś budynki kosztują 2
mln. zł., to czy były jakieś negocjacje, czy były próby porozumienia się, żeby
pieniądze zostały w mieście, żeby spółka nie kupowała z zewnętrznych zasobów.
Michał Majewski – odpowiedział, że w celu dobra mieszkańców, wspólnot
mieszkaniowych zarządzanych przez KTBS, była zgoda na zakup za 500 tys. zł. a nie
za 2 mln. zł. Poinformował, że gdyby KOS – EKO miało się przenieść na
ul. Tetmajera, to rozbudowa tego budynku przewyższyłaby kwotę sprzedaży
budynku przy ul. Strzeleckiej. Budynek Kościerskiego Domu Kultury, jego zdaniem,
powinien kojarzyć się mieszkańcom z kulturą, dlatego miedzy innymi przeniesiono
stamtąd Straż Miejską. Jeżeli poprawi się troszeczkę sytuacja finansowa, to postara
się zrobić wszystko, żeby w tym budynku organizować spotkania, kulturę, oświatę,
wszystko co będzie jednoczyło ludzi, a nie żeby używać go w celach komercyjnych.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że część mieszkańców widzi to zupełnie
inaczej, ale ona ma wielką prośbę i chodzi też o mieszkańców, którzy są w części
mieszkańcami jej okręgu, żeby burmistrz stał na straży tego, że nie pogorszą się
warunki dla tych mieszkańców, czyli nie wzrosną czynsze. Zauważyła, że jest to
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ponad pół miliona i jest to kwota netto, do tego budynki są w złym stanie i trzeba
będzie włożyć bardzo dużo pieniędzy, oficjalna wersja jest to około 120 tys. zł., a jej
zdaniem tak się to nie zakończy, pewnie to będzie około 1 mln. zł. Poprosiła
burmistrza, żeby stał na straży tego, aby czynsze mieszkańcom KTBS nie wzrosły,
żeby ich sytuacja nie pogorszyła się i żeby burmistrz dbał o ich interesy.
Krzysztof Jażdżewski – powiedział, że jest troszeczkę zdumiony słysząc kwotę jaką
KTBS wydał na budynek przy ul. Świętojańskiej, ponieważ prosząc dyrektora KTBS
o postawienie ławki dla mieszkańców, czy naprawę schodów na ul. Kartuskiej pan
dyrektor odpowiedział, że nie ma na to pieniędzy. Zapytał, skąd nagle znalazły się
pieniądze w postaci 500 tys. zł.
Aleksander Mach – przypomniał, że podczas ostatniej sesji rozmawiali
o Kościerskim Funduszu Poręczeń Kredytowych. Zapytał, czy są prowadzone
rozmowy z pozostałymi wspólnikami.
Michał Majewski – powiedział, że na spotkaniu z radnymi Gminy Kościerzyna
prowadzono rozmowy w sprawie KFPK, próbowano z radnymi negocjować zmianę
uchwały, na razie nie wie, czy Rada Gminy zmieni zdanie. W czasie rozmowy
z radnymi powiatowymi i panią starostą uzyskał odpowiedź, że nie wycofają się
z podjętej już uchwały. Jeżeli do listopadowej sesji nie otrzyma decyzji z Powiatu
i Gminy o wycofaniu się z podjętych uchwał, to zaproponuje Radzie podjęcie
uchwały o likwidacji Funduszu. Umówił się z przedstawicielami Pomorskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych i będzie próbował namówić ich do otwarcia filii
w Kościerzynie.
Katarzyna Knopik – poprosiła burmistrza o sprawdzenie, czy Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych udziela poręczeń osobom bezrobotnym planującym założyć
działalność gospodarczą, bo na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta pan
prezes, Jerzy Hiller stwierdził, że Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych jako
jedyny udziela poręczeń osobom bezrobotnym.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Dawid Jereczek – złożył wniosek o zorganizowanie w listopadzie wyjazdu dla
radnych do Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach, dlatego, że w przyszłym roku
najprawdopodobniej zostanie zaktualizowany Wojewódzki Program Gospodarki
Odpadami, który prawdopodobnie umożliwi wybór, do jakiej instalacji miasto
może swoje śmieci wywozić. „Inicjatywa dla Kościerzyny” rozmawiała
z kierownictwem w Szadółkach, oni bardzo chętnie pokażą jak działa ich zakład.
Teresa Preis – powiedziała, że na pewno zorganizuje taki wyjazd.
Beata Marchewicz – powiedziała, że z przykrością musi stwierdzić, iż znowu
musiała się na sesję wybrać, chociaż po ostatnim pobycie miała nadzieję, że będzie
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to jej ostatnie wystąpienie na sesji Rady Miasta. Wydawało jej się, że przez tyle
czasu, tyle możliwości, jakie udostępniła miastu, jakie udostępniła spółkom
miejskim, coś się nareszcie ruszy. To co dziś usłyszała jeszcze bardziej utwierdziło
ją, że tutaj są niewielkie zmiany. Burmistrza Czuchę można niestety porównać do
obecnego burmistrza, nic nowego się nie zmieniło dla mieszkańców, jest inny
system działania, natomiast efekty są takie same. Z każdym z burmistrzów
rozmawiała osobiście i starała się, aby coś się na dobre pozytywnie zmieniło,
z panem burmistrzem Majewskim również. Zapewniła, że nie jest osobą, która
tutaj przychodzi i ma zamiar jątrzyć, pochodzi z Kościerzyny, wychowała się,
pracowała w Kościerzynie, nie jest osobą obcą, zna się na zwyczajach, przeżyła
tutaj tyle czasu, że doskonale zdaje sobie sprawę co się dzieje w Kościerzynie,
pomimo, że tyle lat nie mieszka już na tym terenie. Stwierdziła, że będzie musiała
inaczej do tej całej sprawy podejść, bo jeżeli słyszy tutaj nadal o spółce TBS, że tam
się też nic nie zmienia, a radni znają sprawę wspólnoty Świętojańska 12,
pokazywała jakie były problemy z tą spółką, jak wyciągano od wspólnoty pieniądze,
jak metr podmurowania komina miał kosztować 2 tysiące zł., tudzież inne remonty
chodników, z czego nie zdają sobie sprawy zarządy innych wspólnot, one nie mają
dostępu, nie mogą wejść na swoje konta bankowe, dlatego, że nie mają kont
bankowych. Oczekiwała od Rady, oczekiwała od spółki, od pani burmistrz, od pana
burmistrza, że nareszcie zajmą się tą sprawą, żeby te wspólnoty mogły tak samo
zobaczyć ile mają pieniędzy na koncie, gdzie one są wyprowadzane. Zauważyła, że
gdyby nie wstrzymała wydatku kwoty 30 tys. zł. na położenie kawałka nowego
chodnika, to te pieniądze też by zostały wyprowadzone z konta wspólnoty. Jeżeli
chodzi o kupno budynku, to nie trzeba zaciągać kredytu, KTBS jest spółką miejską,
która powstała nie z majątku prywatnego pana X czy Y, do których nie ma żadnych
zastrzeżeń prywatnie, nie zna pana Knuta prywatnie, nie zna pana Wajera
prywatnie, ocenia tylko to, jak oni pracują, na podstawie tego, co mówią i na
podstawie dokumentów. Zapytała, dlaczego miasto jakiegoś budynku nie
przekazało spółce aportem, spółka nie musiałaby zaciągać kredytu. Jeżeli mówi się,
że w Domu Kultury musi być tylko kultura, to trzeba stworzyć igrzyska dla
wszystkich w Kościerzynie, na pewno wszyscy mieszkańcy ucieszą się, że zamiast
chleba stworzone zostaną igrzyska, będą miłe imprezy kulturalne, a wspólnoty
i mieszkańcy nie będą wiedzieli skąd wziąć pieniądze. Odkąd nastąpiła zmiana,
nastąpił nowy burmistrz, nowa przyszłość, a dla niej to jest stara przeszłość, są
same podwyżki. Jeżeli uważa się, iż placyk przy pomniku Wybickiego jest bardzo
pozytywną sprawą i z miliona teraz wydaje się tylko 700 tys. zł., to trzeba się
zastanowić, czy te osoby na pewno dobrze pracują. Zauważyła, że są szkoły które
potrzebują pieniądze, są szkoły, które mają sale gimnastyczne niemalże
średniowieczne i dlaczego tam się nie inwestuje tych pieniędzy. Wystarczyło
jeszcze raz przeprowadzić dyskusję, pozmieniać projekty, bo wychodzi z założenia,
że praw Boskich nie można zmienić, ale wszelkie prawa, które człowiek ustanowił,
wszelkie przepisy można w każdej chwili zmienić. Zapytała, dlaczego te pieniądze
nie zostały zainwestowane np. w szkoły, w sale gimnastyczne, z tego, co wie, szkoła
nr 4 stara się o salę gimnastyczną, zrobiła poczynania w tej sprawie i w tej chwili
17

jest bardzo zainteresowana jaką odpowiedź dostanie, czy będą pieniądze na ten
cel, ale najważniejszy jest pomnik, jakieś fontanny. Podkreśliła, że nie występuje po
to żeby jątrzyć i że naprawdę nie ma żadnych zajęć w swoim domu i w swojej
pracy, ma jednak wrażenie, iż następuje tutaj jakieś towarzystwo wzajemnej
adoracji u niektórych, wyjątkiem są niektórzy urzędnicy, z którymi też ma kontakt
w kościerskim urzędzie, którzy kompetencją przerastają niektóre osoby, które są
na wyższych stanowiskach. Gdy miała kontakt z panią, która pracuje w Urzędzie
Stanu Cywilnego, czy z panią która zajmuje się dowodami osobistymi
i paszportami, to była zaskoczona jak daleko sięga ich kompetencja, życzliwość
i chęć pomocy mieszkańcom. Powiedziała, że jeżeli otrzymuje odpowiedzi na
pisma, to jeżeli tak lekką ręką wydaje się pieniądze, to w takim razie zadała
pytanie, ile wydano pieniędzy na uroczystości związane z pożegnaniem prałata.
Osobiście nie ma nic przeciwko temu prałatowi, interesowała ją jaka to była kwota,
skoro nie było pieniędzy. Otrzymała wypracowanie, że było wiele ciepłych słów, że
wieloletnie zasługi, a każdy radny, burmistrz, pani burmistrz wypełnia swoją pracę,
to nie jest nic za co trzeba specjalnie honorować, można skromnie pożegnać.
Podano kwoty, za skromną wiązankę kwiatów kwoty nie ma, są wartości
upominków. Zauważyła, że to była praca prałata i czy on zrobił coś super
szczególnego dla miasta oprócz tego, że był, że go było widać. Jeżeli cmentarz jest
zaniedbany, a pamięta go jeszcze z czasów swojego dzieciństwa jak to wyglądało,
jak pobierało się wodę, jaki był bałagan ze śmieciami, do tej pory to nie jest
uporządkowane. Cmentarz co chwilę jest rozszerzany a stare groby, które w ogóle
nie są używane nie są oddawane do dyspozycji. Złożyła kondolencje i wyrazy
współczucia pani burmistrz z powodu śmieci teściowej.
Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że opuszcza salę. Podziękowała za wyrazy
współczucia.
Teresa Preis – poprosiła mieszkankę o nie robienie personalnych wycieczek i o nie
obrażanie. Prałat Marian Szczepiński jest Honorowym Obywatelem Kościerzyny,
tytuł ten otrzymał od Rady i trzeba było przygotować podziękowanie. Zauważyła,
że nie może tak być, że mieszkaniec przychodzi na sesję i zaczyna obrażać.
Stwierdziła, że nietaktem była wypowiedź w stosunku do pani burmistrz.
Beata Marchewicz – powiedziała, że nie są to żadne prywatne wycieczki, to był
wstęp do nawiązania, jeżeli chodzi o składanie wniosków przez wspólnotę
mieszkaniową Świętojańska 12 do budżetu obywatelskiego. W związku z tym, że
nie ma pani burmistrz, nie będzie mogła jej udzielić odpowiedzi.
Teresa Preis – powiedziała, że pani burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie,
ponieważ przedmówczyni wcześniej, w pewnym sensie obraziła panią burmistrz
i dlatego taka uzasadniona reakcja pani burmistrz w tym momencie była.
Beata Marchewicz – powiedziała, że życzyłaby sobie żeby nikt nie uważał
wypowiedzi informujących za obrażające, tylko za uzasadnione. Z panią burmistrz
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nie ma żadnych problemów osobistych, była u niej jeszcze za czasów burmistrza
Czuchy w sprawie udostępnienia dokumentów KTBS. Jeżeli chodzi o budżet
obywatelski, to wspólnota złożyła do niego wniosek dotyczący węzła cieplnego,
niestety został odrzucony. Przypomniała, że po raz pierwszy odrzucono wniosek
wspólnoty, ponieważ uznano ją za firmę prywatną, czyli za podmiot gospodarczy,
następna odpowiedź, na ten sam wniosek, była, że wpłynął po terminie,
udowodnili, że wpłynął w terminie, następna, już w tym roku, na ten sam wniosek,
że budynek prawie w całości stanowi własność prywatną w związku z czym,
zdaniem komisji, inwestycja nie realizuje żadnego celu publicznego, jej efekty nie
będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców okręgu. Jeżeli ktoś chce
oszczędzić na energii, czyli na zasobach, jeżeli ktoś chce dbać o środowisko
i zdrowie, to przecież to będzie oszczędność nie tylko dla mieszkańców wspólnoty
Świętojańska 12, ale też dla innych mieszkańców. Na to pismo złożyli jeszcze jedno
pismo i wtedy ściągnęła z całej Polski opinie na temat węzłów, jakie miasta, jakie
firmy, jakie spółki miejskie zrealizowały to w ramach zadań własnych i znowu
znalazł się następny argument, żeby powiedzieć, że jednak nie mają racji. Tym
razem przykłady odnoszą się do kompleksowych rozwiązań wdrożonych najczęściej
w skali całych miast, gmin, wymagających w związku z tym znacznych nakładów
finansowych, w tym środków zewnętrznych z Unii Europejskiej. Zapytała, czy jeżeli
wspólnota chce coś zrobić, to ma poczekać aż cała Kościerzyna, wszyscy nagle się
zbiorą, będą zgodni i będą chcieli coś dobrego zrobić, czy jej wspólnota jest winna
temu, że np. z Unii Europejskiej nie ściągnięto do Kościerzyny tylu pieniędzy ile np.
jest w innych miastach. Następny człon wypowiedzi, znowu negujący wniosek
„…ponadto, co ważne, wszystkie wskazane przez państwa przedsięwzięcia
zrealizowały w formie projektu wyspecjalizowane przedsiębiorstwa zajmujące się
energetyką cieplną.” Zauważyła, że gdyby osoba, która odpowiadała na pismo, to
przeczytała, to zobaczyłaby na samym końcu, że oprócz spółek miejskich, które jak
wychodzi z założenia, realizują zadania gminne, bo są własnością miast, jest
Kraków „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” i to nie jest żadna firma, to nie jest
żaden zakład komercyjny, żadne przedsiębiorstwo, które zajmuje się energetyką
cieplną, to są partnerskie jednostki samorządu terytorialnego, miasto i otaczające
gminy, które założyły stowarzyszenia, związki, w tym przypadku Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska, która obejmuje 15 gmin, czyli to nie jest żadna firma
energetyczna. Powiedziała, że z tego wychodzi, że Świętojańska administrowana
przez pana Modrzejewskiego, jest problemem, bo jest to były burmistrz, który
teraz się komuś nie podoba, albo to, że wspólnota nie jest już w spółce KTBS, może
dlatego są takie odpowiedzi. Przypomniała, że na jeden wniosek wspólnota
otrzymała 4 albo 5 różnych argumentów, dlaczego nie. Powiedziała, że nikogo nie
obraża, ale uważa, iż krytyka jest na miejscu, bo nie jest od poklepywania kogoś po
plecach, kto jej zdaniem bardzo źle pracuje i naprawdę nie widać żadnych
pozytywnych efektów. Ostatnio rozmawiała z sąsiadką, która dostała mieszkanie
z KTBSu po sąsiadach, który 30 lat stwarzali problemy, którzy byli rodziną
z marginesu, rodziną, która nie płaciła czynszu, rodziną, która dewastowała
mieszkanie, rodziną, która była zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców,
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nareszcie jest sąsiadka, z której są zadowoleni, ale nie dosyć, że musiała zapłacić
czynsz, całe szczęście, że umorzono jej 3 ostatnie raty, co było niemoralne i nie
powinno tak być. W najbliższych dwóch tygodniach prześle zdjęcia tego
mieszkania, jak wyglądało, jak zostało tej lokatorce oddane do użytku po remoncie.
Stwierdziła, że radni by w takim mieszkaniu nigdy nie zamieszkali, a wie, że ludzie
jak dostają mieszkanie, a były stare wanny, stare kafelki, stare rury, to wszystko
było wymieniane zanim ci lokatorzy je dostali.
Michał Majewski – powiedział, że przedmówczyni ma prawo krytykować,
natomiast do podejścia, jeżeli chodzi o Honorowego Obywatela Kościerzyny, nie
chciałby się odnosić. Jeżeli chodzi o Świętojańską 12, to nie dlatego, że zarządcą
jest Marcin Modrzejewski. Powołana komisja, która zajmowała się rozpatrywaniem
wniosków, jednogłośnie podjęła decyzję, że nie ze względu na zmianę źródła
zasilania na węzeł, jest konkretnie podane, że na węzeł dwufunkcyjny, tam istnieje
węzeł, źródło ciepła jest ekologiczne, które nie zatruwa powietrza w Kościerzynie,
natomiast wspólnota chciałaby dostać węzeł dwufunkcyjny. Zgodził się z opinią
komisji, że nie przychyliła się do wniosku, ponieważ każdy mieszkaniec Kościerzyny,
który przyjdzie i powie, że chciałby za pieniądze miasta przebudować sobie system
ciepłej wody w swoim budynku, czy mieszkaniu miałby równie pełne prawo jak
wspólnota dostać na to pieniądze. Chcąc traktować mieszkańców Kościerzyny
w miarę równo komisja podjęła taką decyzję i on osobiście się z nią zgodził. Jeżeli
wspólnota mieszkaniowa dojdzie do wniosku, że ze względu na oszczędności warto
zamontować węzeł dwufunkcyjny, miasto w wysokości udziałów w tym budynku
dołoży się do tego. Przedmówczyni bardzo często przytacza wzór, który jest
w Niemczech. Zapytał, czy w Niemczech samorządy dokładają do dróg, do
chodników na terenie posesji, czy na terenie wspólnot. W Düsseldorfie rozmawiał
z samorządowcami, którzy powiedzieli, że jeżeli chcą wyremontować drogę
osiedlową, to proszą mieszkańców o wkład własny i dopiero po jego uzyskaniu
przystępują do remontu.
Beata Marchewicz – powiedziała, że jedynym jej porównaniem było to, iż coś nie
funkcjonuje w systemie jeżeli za śmieci płaci tylko trochę więcej niż w Kościerzynie,
biorąc pod uwagę jakie zarobki są w Polsce. Jeżeli chodzi o Niemcy, to różnią się
tylko językiem, tam też są tacy radni, że można najchętniej od razu powiedzieć, że
ma więcej na sesję rady nie przychodzić, tam też są tacy burmistrzowie, że
mieszkańcy już na nich patrzeć nie mogą. Zapewniła, że tam też nic nie ma na ulicy,
tak jak w Polsce, tam jest tylko inny język, postępowanie jest to samo. Jeżeli
o węźle mówi się jako o prywatnej inicjatywie, to jest to zupełne inne pojęcie na
temat ekologii i ochrony zdrowia. Ostatnio zwrócili się do Urzędu Regulacji do
Gdańska dlatego, że jeżeli wspólnota węzeł dwufunkcyjny na ciepłą wodę
zainstaluje, to będzie potrzeba wymiany przyłącza i wspólnota będzie musiała za to
zapłacić prawie 6,5 tys. zł. Po interwencji w Urzędzie Regulacji Energetyki
w Gdańsku otrzymała odpowiedź, że wspólnota nie musi płacić. Jeżeli chodzi
o administratora, z którego wspólnota jest zadowolona, to wskazywała
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burmistrzowi i życzyła sobie i jeszcze raz powtórzy, że do pana Knuta nie ma
prywatnie nic, z chęcią spotkałaby się z nim na kawie i porozmawiała o zupełnie
innych tematach niż TBS i administrator Modrzejewski, natomiast absolutnie nie
może się zgodzić z tym jak funkcjonuje ta spółka i jak pracowała do tej pory. Jeżeli
ktoś z KTBS wywiesił karteczkę, „czy wiesz, że”, ona jeszcze niedawno też była
w gablocie, że szkaluje dobre imię TBS, jeżeli sugeruje się, że wspólnota ma opłatę
wyższą, jeżeli pan dyrektor Knut porównuje swoją opłatę administracyjną 74
grosze z opłatą eksploatacyjną wspólnoty, to tak jakby ktoś porównał jabłka
i gruszki, jeżeli się coś porównuje, to muszą być albo jabłka, albo gruszki.
Powiedziała, że z chęcią zapłaciłaby administratorowi za to co robi do tej pory
więcej pieniędzy, przekonałaby członków wspólnoty, bo za dobrą pracę dobrze się
płaci. Jej wspólnota cały czas starała się o to, żeby to dobrze funkcjonowało,
o swoje dokumenty, o to żeby mieć swoje konto bankowe, o wgląd do niego, o to
żeby wiedzieć na co są wydawane pieniądze i jak są one wydawane. Burmistrz
stwierdził, że węzeł jest prywatną sprawą wspólnoty, to jak nazwać sytuację, że
z budżetu obywatelskiego osoba, która wnioskowała i na której korzyść było to,
wszystkie formalności najprawdopodobniej zostały dopełnione, czyli pozwolenia,
musiały być jakieś zgody, tu jest fundusz obywatelski, a tutaj będzie remontowany
chodnik przy jakimś bloku, czyli komu będzie się remontowało chodnik – miastu,
czyli z jednej kieszeni miasta, to tak jakby przekładać z lewej kieszeni do prawej
kieszeni pieniądze. Jeżeli administratorem są TBSy to tylko zmieniają się kieszenie,
z jednej kieszeni przekłada się do drugiej. Wnioski wspólnot mieszkaniowych
zostały pozytywnie zaopiniowane, czyli administrator głównie TBS, Spółdzielnia
Mieszkaniowa, czyli czyje to są majątki, czyje to są chodniki, miejskie a nie
prywatne. Jeżeli wspólnota będzie ochraniała zasoby naturalne i zdrowie, to nie
będzie służyło wszystkim, natomiast chodnik będący własnością miasta będzie
służył wszystkim mieszkańcom, mieszkańcy z Wierzyska na pewno często chodzą
po ul. Tysiąclecia, ul. Kartuskiej czy innych, które będą remontowane. Zauważyła,
że nie chodzi o to, iż chodniki nie mają być remontowane, tylko chodzi o to żeby
jakieś zasady zachować, żeby sobie z jednej kieszeni do drugiej nie przekładać
pieniędzy.
Krzysztof Knut – poprosił przewodniczącą o sprawdzenie czy pani Marchewicz jest
mieszkanką Kościerzyny, bo w trakcie swojej wypowiedzi użyła sformułowania, że
tam gdzie mieszka śmieci są tylko o 6 zł. droższe. Powiedział, że szanuje panią
Marchewicz, bo na pewno dba o swoją wspólnotę, nie podlega to dyskusji,
niemniej podtrzymuje, iż koszty administrowania wzrosły we wspólnocie
Świętojańska 12 o 58%, niemniej najważniejsze, że są zadowoleni z administratora.
Jeżeli chodzi o remont mieszkania w budynku Świętojańska 12 może powiedzieć, iż
KTBS administruje 500 mieszkaniami komunalnymi i może na to przeznaczyć
z budżetu 300 tys. zł. rocznie. Powiedział, że chciałby odnieść się do wypowiedzi
pana radnego skąd wziął pieniądze na zakup nieruchomości a nie ma na ławki.
Przyczyną jest to, że są to inne pieniądze, ta ławka nie jest spółki, teren, na którym
stoi ławka, nie jest spółki, spółka może zainwestować w teren miejski pieniądze
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miejskie, które zbiera z czynszów. Przedstawił statystyki pomorskich TBS
(zał. nr 27), szacunkowe statystyki dotyczące budynków administrowanych przez
KTBS Sp. z o. o. (zał. nr 28).
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że rolą budżetu obywatelskiego jest
wykonanie inwestycji, które są zadaniami własnymi miasta i mają na nie głosować
mieszkańcy. Mieszkańcy w każdym okręgu mieli sobie coś wybrać, a jeżeli z góry
wycina się coś, co zadaniem własnym gminy jest, poprawia energooszczędność,
przyczynia się do zdrowia mieszkańców, to jego zdaniem powinno być poddane
pod głosowanie. Rury na ul. Jeziornej są w fatalnym stanie technicznym, 10 lat
temu napisano wniosek i w uzasadnieniu podano, że starty w rurach dochodzą do
20%, można to zmienić, ale nie ma woli. Węzeł grupowy w budynku po byłej
kotłowni przy ul. Jeziornej 3 jest reliktem przeszłości, inne przedsiębiorstwa
ciepłownicze, również w naszym województwie, całkowicie zlikwidowały węzły
grupowe.
Michał Majewski – powiedział, że musiałby się zgodzić wszystkim osobom
z domków jednorodzinnych, które przyjdą i taki wniosek złożą, bo nikt nie
kwestionuje, że będzie poprawa jakości powietrza, wszyscy się z tym zgadzają.
Zauważył, że przyniesie to ewidentne efekty oszczędnościowe dla wspólnoty i jeżeli
zwróci się to np. w ciągu 10 lat, to wspólnota powinna podjąć decyzję a miasto
w wysokości swoich udziałów dołoży się do tego. Jeżeli chodzi o chodniki, ma duże
wątpliwości przy budynkach wspólnot czy budynkach mieszkalnych, dlatego
regulamin budżetu obywatelskiego być może powinien zostać poprawiony. Wiele
osób przychodzi do niego w sprawie mieszkań socjalnych i komunalnych, dlatego
podjął decyzję o budowie budynku socjalnego, został już wykonany projekt, jest
pozwolenie na budowę, złożono wniosek o dofinansowanie, w przyszłorocznym
budżecie założył pieniądze na jego budowę. Każdą z osób, która do niego przyszła,
pytał ile płaci czynszu i są osoby, które płacą 70 zł., 90 zł. czynszu miesięcznie za
mieszkanie ponad 20 metrowe. Było dużo osób, które powinny wpłacić kaucję
zabezpieczającą za przejęcie mieszkania komunalnego, bardzo często podejmował
decyzję o częściowym jej umorzeniu, pod warunkiem, że komisja stwierdziła, że
mieszkanie utrzymane jest w należytym stanie. Do pism, które dotyczą umorzenia
zaległości przychyla się tylko i wyłącznie do odsetek, natomiast należność główna
powinna być zapłacona.
Beata Marchewicz – powiedziała, że nie może zgodzić się z poglądem, że jest to
prywatna sprawa wspólnoty. Zapytała, czy Kościerzyna uważa, iż wspólnota, czy
budynek Spółdzielni Mieszkaniowej jest jakąś wyspą dziewiczą, natomiast władze
Redy, Chojnic, Elbląga, Warszawy, Krakowa robiły dla prywatnych właścicieli tak
samo. Zauważyła, że problem jest inny, oni pozyskiwali pieniądze, może oni po
prostu są bardziej kreatywni, może tu trzeba szukać problemu. Zapytała, ile
wspólnot zgłosiło się do burmistrza i też chciało. Jej wspólnota prawdopodobnie
wykupi teren, ale ma też inne problemy, na razie musi przekształcić użytkowanie
wieczyste pod blokiem na własność.
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Michał Majewski – nie zgodził się ze stwierdzeniem, że miasto nie pozyskuje
środków. W tym momencie nie udało się znaleźć takiej możliwości, gdzie można by
wspólnocie w tym pomóc. Inne wspólnoty zwróciły się do miasta, może nie
w ramach budżetu obywatelskiego i pan Borzyszkowski niejednokrotnie na sesji
powtarzał, że byłaby to oszczędność, ale trzeba do tego podejść od strony
ekonomicznej.

W związku z wyczerpaniem porządku XVIII sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1800.
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