Protokół Nr XXIII/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 27 stycznia 2016 r.
od godz. 1400 do godz. 1900
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 21 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 i 3).
Teresa Preis – poinformowała, że burmistrz wystąpił z 2 wnioskami o zmianę
porządku obrad (zał. nr 4 i 5). Zapytała, czy są jakieś uwagi.
Kazimierz Borzyszkowski – zaproponował, żeby projekt uchwały dotyczący
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna” przełożyć na
następną sesję z tego względu, że jest to ważny dokument strategiczny
obowiązujący do roku 2020, a praktycznie radni nie mieli okazji zapoznać się z nim.
Michał Majewski – powiedział, że do tej pory funkcjonował program SEAP, który
uwzględniał wszystkie rzeczy, które teraz powielają się w „Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna”. Dodał, że ze względu na to, że musi się to
nazywać „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”, został on w takim trybie wprowadzony
na sesję. Zaproponował przegłosowanie porządku obrad, żeby zaproszeni goście
nie musieli czekać.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że wycofuje swój wniosek.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – powiedziała, że w programie sesji w punkcie 2 jest
przyjęcie porządku obrad i Rada może przegłosować formalnie, że porządek będzie
głosowany po wystąpieniu gości.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad przesunięciem głosowania porządku
obrad po wystąpieniu zaproszonych gości.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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Sławomir Rytlewski – powiedział, że obwodnica jest już zaprojektowana, decyzja
ZRID została przekazana, było troszeczkę problemów na etapie projektu i na etapie
procedury decyzji ZRID, w tym momencie projekt budowlany jest uzgodniony,
wykonawca wszedł na teren budowy i prężnie przystąpił do robót, udało się
pozyskać wszystkie grunty i wszystkie nieruchomości niezbędne do rozbiórki,
praktycznie teren w całości został przekazany wykonawcy, który może realizować
roboty na całym froncie obwodnicy Kościerzyny. W grudniu przedstawiony został
harmonogram realizacji robót, jest on bardzo ambitny i jeżeli wykonawca będzie
się sprężał tak, jak do tej pory miało to miejsce, to pozwoli to myśleć, że
obwodnica zostanie wykonana w terminie, lub być może jeszcze w wakacje będzie
można nią pojechać.
Jan Międzybrodzki – powiedział, że cała trasa obwodnicy liczy 7,646 km, jest to
wynik analiz wielu wariantów, które były brane pod uwagę przy optymalizacji
przebiegu, niestety głównym kryterium tego przebiegu była optymalizacja
kosztów. Przy optymalizacji przekrój drogi został przyjęty jako tzw. 2+1, czyli
naprzemiennie będą dwa pasy w jedną stronę i jeden pas w przeciwną stronę,
węzły przygotowane są pod układ docelowy. Na całej trasie występują 4 węzły
drogowe oraz skrzyżowania poprzeczne z drogami gminnymi. Wzdłuż całej trasy
zaprojektowano układ dróg dojazdowych i serwisowych, które łączą tereny
rozdzielone obwodnicą i zapewniają komunikację lokalną jak również stanowią
dojazd do urządzeń technicznych, które będą wykonywane przy obwodnicy. Jeżeli
chodzi o obiekty mostowe, to jest ich 9, w tym jedno przejście dla zwierząt,
najdłuższy z obiektów ma około 95 metrów. Obwodnica przebiega na obrzeżach
Kościerzyny w warunkach geologicznych dosyć złożonych i jest to jedna
z przesłanek i wyzwań przed którymi stoi wykonawca, projektanci przewidzieli
różnego rodzaju zabiegi, które pozwolą wzmocnić podłoże, żeby cała konstrukcja
była trwała i spełniała wymagania jakie inwestor założył. Powiedział, że około 1,5
mln. metrów sześciennych gruntu zostanie albo wykopane, albo wbudowane, jeżeli
chodzi o powierzchnię nawierzchni, to jest to wartość rzędu 145 tys. metrów
kwadratowych. Na budowie zatrudnionych jest w tej chwili około 80 osób
u wykonawcy, natomiast z ramienia tzw. konsultanta zarządzającego kontraktem
w imieniu Generalnej Dyrekcji, bezpośrednio na budowie zatrudnione są 23 osoby
i około 20 osób wspomagających jako wspomaganie projektowe i techniczne.
Beata Warzbińska – powiedziała, że czas realizacji całej inwestycji to 30 miesięcy,
w związku z tym oddanie do użytkowania przypada na 10 września 2017 roku.
Obecnie zakończyła się bardzo ważna faza projektowania, 20 października udało
się uzyskać pozwolenie na budowę w systemie Zgody na Realizację Inwestycji
Drogowej, prace rozpoczęły się na koniec października. Na chwilę obecną
zaawansowanie prac to przede wszystkim prace związane z geotechniką, ze
wzmocnieniem podłoża gruntowego, czyli wzmocnienie gruntów poprzez wymiany
bezpośrednie, to zaawansowanie można określić na 55%. Prace przygotowawcze,
czyli zdjęcie humusu, usunięcie drzew, krzewów, rozbiórki to mniej więcej 30%
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zaawansowania, przekładka urządzeń obcych, usunięcie kolizji energetycznych,
budowa nowych przepustów kablowych to mniej więcej 10%. Wykonawca
prowadzi przede wszystkim prace przy wzmocnieniach gruntu, tych wymian jest
niemało, bo jest to 65 tys. metrów sześciennych, oprócz tego są również
zaprojektowane wzmocnienia w innych technologiach. Wykonawca na bieżąco
optymalizuje te technologie, można je stosować, zgodnie z projektem, zamiennie,
w związku z tym ilość wymian bezpośrednich, które tak naprawdę można
najszybciej zrobić, może wzrosnąć do 135 tys. metrów sześciennych. Warunki
gruntowe na Kaszubach są bardzo nieprzewidywalne. Badania archeologiczne
prowadzone są łącznie na odcinku około 700 – 800 metrów. Wykonawca oprócz
tego na bieżąco ma swój nadzór saperski, archeologiczny i środowiskowy, takie
obowiązki nakłada na wykonawcę kontrakt. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
prac wykonawca wykonał sprawdzenie saperskie całego terenu budowy,
znaleziono jakieś niewybuchy, niewypały, ale w niewielkich ilościach. Wykonawca
prowadzi przede wszystkim te prace, które może wykonywać dotrzymując
wszelkich reżimów technologicznych, wykonując prace prawidłowo, zgodnie ze
specyfikacją, zgodnie ze sztuką budowlaną, czyli przede wszystkim wymiany
gruntów, polega to na tym, że wykopywany jest torf, wywożony jest na odkład,
w to miejsce przywożony jest grunt nośny ze żwirowni. Roboty ziemne zostały tak
zaprojektowane, że wykonawca ma do wykonania wykopów około 800 tys.
metrów sześciennych a nasypów około 650 tys. metrów sześciennych, jest to
bardzo korzystny bilans robót ziemnych, ponieważ pozwala użyć grunt z wykopów
do wbudowania w nasyp, dzięki temu wykonawca może, poruszając się po
budowie siecią dróg technologicznych, które obecnie częściowo zostały wykonane,
przemieszczać się swobodnie po całym terenie budowy w granicach pasa
drogowego. Generalnie wykonawca chce zakończyć wszystkie roboty ziemne
w roku 2016 i rok ten na pewno zamknąć w podbudowie na trasie głównej, w roku
2017 na trasie głównej układana byłaby przede wszystkim warstwa ścieralna, po
części na pewno warstwa wiążąca, jak również wykonywane będą roboty związane
z umocnieniem skarp, humusowaniem, z zielenią drogową. Wszystkie roboty
muszą się zakończyć przynajmniej miesiąc przed planowanym zakończeniem
kontraktu. Jeżeli chodzi o realizację prac w obrębie dróg przecinających
obwodnicę, to będą utrudnienia w ruchu. Na ul. Leśnej wykonawca buduje wiadukt
autostradowy w ciągu obwodnicy, ul. Leśna będzie przebiegała pod wiaduktem.
Żeby ten wiadukt wykonać, żeby wykonać jego podpory i ustrój nośny, konieczne
jest wykonanie objazdu, wykonawca już przystąpił do budowy objazdu. Ul. Leśna
zostanie ulicą dostępną dla ruchu, na fragmencie ruch będzie odbywał się
objazdem płytowym. Przyjdzie taki etap robót, że ul. Cegielnia trzeba będzie
zamknąć dla ruchu, najprawdopodobniej pod koniec marca, ponieważ niweleta,
czyli rzędne nowoprojektowanej ul. Cegielnia, są niższe od istniejących o ładnych
kilka metrów, przebudowy w tej ulicy wymaga cała infrastruktura, czyli gaz,
kanalizacja deszczowa, energetyka. W ciągu ul. Klasztornej powstanie wiadukt, ul.
Klasztorna pójdzie górą, obwodnica dołem i w związku z tym konieczne jest
najpierw wybudowanie łącznic tego węzła i przełożenie ruchu na łącznice po to,
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żeby móc realizować obiekt. Powiedziała, że ma nadzieję, że łącznice zostaną
wybudowane do czerwca i wtedy będzie duża zmiana organizacji ruchu, oczywiście
ruch będzie odbywał się łącznicami. Kolejna ulica, to ul. Towarowa, na której
zamknięcie na dzień dzisiejszy jest zgoda. W ciągu tej ulicy powstanie nasyp
drogowy, obwodnica pójdzie dołem, ul. Towarowa pójdzie górą. Na ul.
Przemysłowej obwodnica biegnie w wykopie, droga wojewódzka idzie na
wiadukcie drogowym nad obwodnicą, konieczne jest, tak jak i w przypadku ul.
Klasztornej wybudowanie łącznic węzła i przełożenie ruchu na łącznice węzła, po
to, żeby umożliwić realizację tego obiektu. Następna droga poprzeczna, to droga
gminna w Kościerskiej Hucie, tutaj utrudnienia powinny być jak najmniejsze,
dlatego, że ta droga jest drogą gruntową, rzadko uczęszczaną. Węzeł Wierzyca –
tutaj wykonawca ruch drogowy, tranzytowy, ruch wjazdowy do Kościerzyny
zamierza przełożyć na drogę dojazdową projektowaną w ramach kontraktu,
dostosuje oczywiście parametry tej drogi, czyli szerokość, nawierzchnię dla potrzeb
ruchu drogą krajową.
Zdzisław Radelski – zapytał na kiedy planowane jest otwarcie ul. Cegielnia.
Beata Warzbińska – odpowiedziała, że na koniec lipca 2017 r. Dodała, że trzeba
sobie zdawać sprawę, iż realizacja obiektu mostowego, to nie jest pół roku, to jest
czas nieco dłuższy i trzeba mieć na uwadze, iż te roboty nie mogły rozpocząć się
w październiku, po wejściu wykonawcy, dlatego, że takie są zasady przebudowy
gazociągów, trzeba zaczekać aż przyjdzie wiosna.
Zdzisław Radelski – zapytał, czy będzie dopuszczony ruch przez drogę gminną od
strony Szarloty, bo jest tam przedsiębiorca, który ma ciężarówki.
Beata Warzbińska – powiedziała, że w projekcie organizacji ruchu nie został
przewidziany objazd tamtymi drogami i zmienianie tonażu tych dróg. Dodała, że
jeżeli wpłyną jakieś wnioski, uwagi, sugestie, co można byłoby zrobić, żeby ludziom
ułatwić życie, to jest do dyspozycji.
Zdzisław Radelski – powiedział, że uznaje, iż zamknięcie ul. Cegielnia jest
absolutnie konieczne, ale nie o to pytał. Dodał, że od strony starego nadleśnictwa
jest przedsiębiorca, który ma samochody o masie całkowitej 40 ton i one są
czasami puste, a czasami pełne i rozumie, że dojazd do niego i do pozostałych
nieruchomości będzie od strony Szarloty.
Beata Warzbińska – powiedziała, że nikt nie wniósł takich zastrzeżeń, iż
przedsiębiorca będzie miał taki problem, ale wszystko jest do zrobienia.
Sławomir Rytlewski – powiedział, że jeżeli uwagi będą słuszne, to na pewno
dostosują się do nich, wykonawca jak i Generalna Dyrekcja nie utrudni nikomu
dojazdu do posesji. Dodał, że wykonawca ma w kontrakcie, iż nie może zostawić
nikogo bez dojazdu do posesji. Zagwarantował, że wszyscy mieszkańcy
4

Kościerzyny, którzy sąsiadują z obwodnicą Kościerzyny nie zostaną pozbawieni
dojazdu a jeżeli już, to na bardzo krótki okres.
Krzysztof Barton – zapytał, jak droga dojazdowa będzie połączona z obwodnicą, jak
to będzie technicznie wyglądało. Zapytał, czy mieszkańcy otrzymali już
odszkodowania za przejęte nieruchomości, czy nikt z nich nie został bez dachu nad
głową. Powiedział, że w chwili obecnej mieszkańcy Osiedla za lasem jeżdżą tymi
samymi drogami co samochody ciężarowe, przez co często uszkadzają podwozia.
Zapytał, czy na czas budowy można wyznaczyć drogę techniczną, który służyłaby
tylko dla nich.
Jan Międzybrodzki – przedstawił przebieg drogi DD11A (zał. nr 6).
Sławomir Rytlewski – powiedział, że jeden z mieszkańców Kościerzyny
oprotestował decyzję ZRID, jest to rozpatrywane przez ministerstwo i lada chwila
oczekuje unieważnienia tego wniosku, taką ma informację, a czy tak będzie nie
wie, a dopóki nie ma ostatecznej decyzji ZRID wojewoda nie może wypłacić
pieniędzy. Dodał, że każdy mieszkaniec miasta i gminy, który czegokolwiek się
pozbawił kosztem budowy obwodnicy, na jego działce, na jego posesji została
przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja stanu istniejącego, którą wykonali
rzeczoznawcy, co jest podstawą do wyliczenia przez wojewodę odszkodowania
finansowego. Jeżeli chodzi o budynki, to w 100% są ugody z mieszkańcami na
odszkodowanie pieniężne, które zostało wyliczone przez rzeczoznawców.
Poinformował, że osobiście w dniu dzisiejszym zmobilizował pana inżyniera,
z uwagi na wczorajszą sytuację, która miała miejsce w związku z zamknięciem ulicy
Plebanka, do wzmożenia objazdu wszystkich dróg lokalnych, gdziekolwiek zostaną
stwierdzone jakiekolwiek problemy z dojazdem, czy utrudnienia w dojeździe, mają
być na bieżąco i od razu przez wykonawcę usuwane.
Beata Warzbińska – powiedziała, że droga, o której mówił radny, jest na dzień
dzisiejszy przejezdna, sprzęt wykonawcy na bieżąco usuwa koleiny. Dodała, że nie
ma możliwości wykonania drogi technologicznej poza istniejącą drogą gminną,
dlatego, że cały pas od tej drogi do wiaduktu kolejowego został wstrzymany przez
prace archeologiczne i na czas wykonywania wymian, na czas budowy drogi DD10,
wykonawca niestety musi prowadzić ruch drogą Plebanka na tym odcinku.
Michał Majewski – potwierdził, że w dniu wczorajszym nastąpiło utrudnienie na ul.
Plebanka, jednak bardzo szybko zostało usunięte. Przeprosił mieszkańców za
wszystkie utrudnienia.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, czy grunty Gminy Miejskiej zajęte pod budowę
obwodnicy zostały już wycenione.
Sławomir Rytlewski – powiedział, że inwentaryzacja gruntów należących do Gminy
Miejskiej została wyceniona. Poinformował, że w sprawie drogi DD11A
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przygotowano porozumienie pierwotne, zostało ono podpisane w ubiegłym roku
przez pana burmistrza, które precyzowało, że droga ta zostanie włączona do
projektu budowy obwodnicy Kościerzyny z zapisem w projekcie budowlanym, że
obwodnica może funkcjonować, nawet jeżeli droga nie zostanie wybudowana.
Firma Strabag, Generalna Dyrekcja i burmistrz podpisali porozumienie trójstronne,
że projekt budowlany będzie obejmował drogę DD11A, że Gmina Miejska
Kościerzyna za tą drogę zapłaci i że zostanie wspólnie zrealizowana. Po długich
negocjacjach i rozmowach stwierdzono, że z uwagi na to, że jest już wykonawca na
budowie, budowa się realizuje, z uwagi na to, że Generalna Dyrekcja chciałaby
mieć kontrolę nad tą całą sytuacją, dobrze by było gdyby Generalna Dyrekcja
ogłosiła przetarg na budowę tej drogi. Jeżeli porozumienie zostanie podpisane
jeszcze w tym tygodniu lub na początku przyszłego, to firma jest gotowa, żeby od
razu ogłosić przetarg, projekt budowlany jest, projekt wykonawczy jest, przedmiary
są, specyfikacja techniczna również. Przygotowana została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia przez Generalną Dyrekcję, zostanie ona przekazana
burmistrzowi, są w niej postawione warunki na wykonawców.
Michał Majewski – powiedział, że w porozumieniu jest zapis, że środki zapisane
w Wieloletniej Prognozie Finansowej wystarczą na budowę drogi, pomimo, że
projekty, które były w międzyczasie rozważane zakładały znacznie wyższy koszt
wykonania tej drogi. Poinformował, że rzeczoznawcy po terenie gruntów miejskich,
które zostały przejęte pod budowę obwodnicy, chodzili, zostały zinwentaryzowane,
na razie nie ma żadnej informacji co do wysokości odszkodowania. Dodał, że jest
możliwość uzyskania 5% dodatku za przekazanie terenów w odpowiednim czasie.
Sławomir Rytlewski – powiedział, że jeżeli nie będzie można rozstrzygnąć
przetargu ze względu na zbyt wysokie oferty finansowe, przetarg zostanie
unieważniony i zostanie ogłoszony kolejny.
Teresa Preis – poprosiła burmistrza o zabranie głosu w sprawie wniosku radnego
Kazimierza Borzyszkowskiego dotyczącego zdjęcia z porządku obrad projektu
uchwały na druku 196.
Michał Majewski – powiedział, że pani naczelnik Ewa Chmielecka przedstawi
dokładnie tą sprawę, co legło u podstaw takiego a nie innego procedowania.
Ewa Chmielecka – powiedziała, że na 29 stycznia przygotowywany jest pierwszy
duży projekt unijny w imieniu naszego miasta i partnera – Gminy Kościerzyna.
Projekt złożony zostanie do Osi Priorytetowej 10. Energia, obejmuje
termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, łącznie 18, z czego 8
miejskich, wpisany jest do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego, co
oznacza, że ma w stosunku do innych beneficjentów i wnioskodawców do tego
konkursu, zdecydowane preferencje, jest wpisany jako Miejski Obszar
Funkcjonalny. Warunkiem koniecznym jest fakt posiadania dokumentu
strategicznego odnoszącego się do obszaru gospodarki energetycznej, miasto taki
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dokument posiada od września 2012 roku, od kiedy został uchwalony SEAP, czyli
Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii. W ubiegłym roku napisała oficjalne
pismo do Urzędu Marszałkowskiego jako instytucji zarządzającej, jak również do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do którego została odesłana, czy
program SEAP będzie honorowany, dostała enigmatyczną odpowiedź i w związku
z tym na przestrzeni ubiegłego roku ogłoszony został konkurs ofert na
dostosowanie SEAPu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W ciągu ostatnich 2
tygodni sytuacja w Urzędzie Marszałkowskim jest o tyle dynamiczna, jeżeli chodzi
o warunki, że nie tylko trzeba obowiązkowo złożyć Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej, ale dodatkowo ten program ma uzyskać akceptację
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Poprosiła o włączenie projektu
uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Aleksander Mach – zapytał, czy miasto Kościerzyna, osoby odpowiedzialne za
zarządzanie tym miastem, posiadają jakąś strategię w tym obszarze, czy po prostu
strategią nazywane jest to, co potrzebne jest pod potrzeby projektu, tworzone na
szybko i na kolanie głosowane. Stwierdził, że nie jest to strategia wynikająca
z przeprowadzonych konsultacji społecznych, z potrzeb mieszkańców i ich
oczekiwań, tylko strategia, która została stworzona konkretnie pod jakiś projekt.
Zapytał, czy odbyły się jakieś konsultacje i czy rzeczywiście jest to strategia, czy to
się ma nazywać strategia i jest tworzona na kolanie, naprędce tylko i wyłącznie pod
potrzeby tego projektu.
Michał Majewski – powiedział, że obowiązuje Plan Działań na Rzecz
Zrównoważonej Energii, cały czas były pytania do Urzędu Marszałkowskiego, czy
będzie mógł służyć do złożenia wniosku. Program, który został przygotowany, był
konsultowany z dużym gremium mieszkańców Kościerzyny, firm, przedsiębiorstw.
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 7):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja dotycząca zaawansowania budowy obwodnicy Kościerzyny;
– przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX, XXI i XXII sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. IX emisji obligacji miejskich;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 180,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
b. zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia
2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 181,
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

– stanowisko – Komisji Budżetowej,
zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej
Kościerzyna;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 182,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 183,
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
nadania nazwy drogom położonym w obrębie 03 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 184,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Komunalnej,
wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 470, położonej w rejonie
ul. Wojska Polskiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 185,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/15, położonej przy
ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 186,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października
2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna
Programu dla Miasta Kościerzyna Wspierającego Rodziny Wielodzietne
KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY;
– pani Dominika Węsierska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Społecznych – druk nr 187,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna;
– pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży Miejskiej – druk nr 188,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów
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k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.
7.

i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem
z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna
w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”;
– pan Daniel Młynarczyk – Naczelnik Inwestycji i Zamówień Publicznych –
druk nr 189a,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
zmiany uchwały Nr XXXIII/262/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia
2012r. w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla
miasta Kościerzyna”;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr
190,
– stanowiska – Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
– Komisji Komunalnej,
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna”;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr
196,
wyłączenia Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2,
83-400 Kościerzyna z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna
1, 83-400 Kościerzyna;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 191,
– stanowisko – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
utworzenia filii publicznego przedszkola;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 192,
– stanowisko – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody;
– pan Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska – druk
nr 193,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2016 rok;
– pan Dawid Jereczek – Przewodniczący Komisji Budżetowej,
– pan Roman Gołuński – Przewodniczący Komisji Komunalnej,
– pan Jarosław Breza – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– pan Paweł Liedtke – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Spraw
Społecznych,
– pan Krzysztof Barton – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
– podjęcie uchwały – druk nr 194,
ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2016 rok;
– pani Teresa Preis – Przewodniczący Rady Miasta – druk nr 195,
Informacja dotycząca funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i Rady
Seniorów Miasta Kościerzyna;
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8.

9.
10.
11.
12.

– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych,
– pani Karina Młodzianowska – radna Rady Miasta Kościerzyna.
Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2015 r.;
– pan Dawid Jereczek – Przewodniczący Komisji Budżetowej,
– pan Roman Gołuński – Przewodniczący Komisji Komunalnej,
– pan Jarosław Breza – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– pan Paweł Liedtke – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego I Spraw
Społecznych,
– pan Krzysztof Barton – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2015 r.;
– pani Teresa Preis – Przewodniczący Rady Miasta.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie sesji.

Teresa Preis – zapytała, czy są uwagi do protokołu z XIX, XXI i XXII sesji. W związku
z ich brakiem przystąpiła do głosowania.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Protokoły zostały przyjęte.
Michał Majewski – przedstawił sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie
międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miasta oraz prezentację multimedialną
(zał. nr 8 i 9).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. Powiedziała, że koncert Haliny Frąckowiak
został zorganizowany przy udziale Rady Seniorów oraz radnej Kariny
Młodzianowskiej.
Mateusz Dublinowski – zapytał, na jakim etapie aktualnie jest procedowanie nad
wnioskami organizacji pozarządowych, czy doszło już do oceny formalnej, a jeżeli
nie, to kiedy zbierze się komisja.
Michał Majewski – powiedział, że trwa weryfikacja, komisja została powołana i ma
nadzieję, że z początkiem marca będzie można wypłacać pierwsze transze.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, kiedy planuje się zakończenie budowy budynku
socjalnego i kiedy pierwsi lokatorzy będą mogli się wprowadzić.
Michał Majewski – powiedział, że chciałby, aby nastąpiło to jak najszybciej, ale
zadanie to zostało podzielone na dwa lata, w tym roku w budżecie przewidziano na
jego realizację około 1 mln. zł., ale jeżeli znajdą się środki, to będzie starał się to
przyspieszyć.
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Krzysztof Barton – zapytał, czy znana jest kwota dofinansowania, którą udało się
miastu uzyskać na realizację tego zadania.
Michał Majewski – powiedział, że 618 tys. zł. Dodał, że jeżeli w przetargu okaże
się, iż kwota wykonania będzie niższa, to może zostać zweryfikowana kwota
dotacji.
Karina Młodzianowska – podziękowała przewodniczącej za uzupełnienie
informacji dotyczącej Dnia Osób Niepełnosprawnych. Powiedziała, że zauważyła, iż
wszystkie plakaty wydarzeń były pokazywane w całości, czyli miały swoich
organizatorów i współorganizatorów, jedynie na plakacie dotyczącym Dnia Osób
Niepełnosprawnych obcięci byli organizatorzy, współorganizatorzy. Poprosiła, żeby
na przyszłość tego nie robić.
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 180 w sprawie IX emisji
obligacji miejskich (zał. nr 10).
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.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXIII/173/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie IX emisji obligacji miejskich została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 10.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 181 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok (zał. nr 11).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
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Katarzyna Knopik – poprosiła o rozszerzenie informacji na temat przeznaczenia
dodatkowych 15 tys. zł. na promocję miasta Kościerzyna. Planuje się przeznaczyć
znaczne środki na budowę kanalizacji deszczowej, ponad 400 tys. zł., są to środki
własne, a pamięta, jak jeszcze pracowała w zespole negocjacyjnym Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego, że planuje się projekt dotyczący retencji
i zagospodarowania wód opadowych. Zapytała, czy analizowano możliwość
sfinansowania tego typu zadań w ramach projektu MOFu z 85% dofinansowaniem
Unii Europejskiej.
Michał Majewski – powiedział, że dość długo zwlekał z decyzją o wydawaniu,
wzorem ościennych gmin, biuletynu. Sprawę analizowano na podstawie Gminy,
gdzie przedmówczyni jest redaktorem biuletynu. Poprosił, aby dla mieszkańców
Kościerzyny, którzy oczekują informacji, niekoniecznie przekazywanych
elektronicznie, zabezpieczyć środki. Między innymi bardzo ciekawą sugestią była
sugestia Honorowego Obywatela Kościerzyny, pana Tadeusza Linknera, żeby jedna,
albo półtorej strony było przeznaczone na informacje historyczne o Kościerzynie
i w ten sposób chciałby to zredagować, plus wszystkie informacje dotyczące tego,
co się dzieje w Kościerzynie z harmonogramem i propozycją kulturalną i sportową
naszych jednostek. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to wszyscy wiedzą jak wygląda
ul. Tatarkiewicza i Dunikowskiego. Projekt MOF dotyczący unormalizowania wód
opadowych na terenie miasta przewiduje przede wszystkim otwarcie przebiegu
rzeki Bibrowej oraz doprowadzenie tych wód i ścieków, będzie ciężko uzyskać
dofinansowanie na zadania pośrednie, miedzy innymi na kanalizację deszczową.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że ma przed sobą porozumienie podpisane przez
pana burmistrza, w którym mówi się, że miasto będzie budowało 15 kilometrów
kanalizacji deszczowej, więc gdyby przeprowadzić taką analizę, to byłaby szansa na
pozyskanie tych środków. Burmistrz wywołał ją troszeczkę do odpowiedzi, mówiąc
o biuletynie, który prowadzi w Gminie Kościerzyna i właśnie biorąc pod uwagę jej
doświadczenia wydaje jej się to troszeczkę drogo. Numery, które drukuje Gmina,
w tej samej ilości egzemplarzy kosztują prawie połowę taniej, w pełnym kolorze, na
papierze kredowym, więc gdyby jeszcze raz pan burmistrz przeprowadził analizę
i poszukał może tańszych możliwości, to pewnie byłoby z korzyścią dla wszystkich.
Tomasz Dargacz – poprosił o przybliżenie problemu budowy muru oporowego na
ul. Chojnickiej. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji, po dwukrotnych
wypadkach, do których doszło na ul. Klasztornej po intensywnych deszczach
zawaliła się skarpa, zablokowana była trasa, przejazd, niestety nie doszło do
zabezpieczenia skarpy, a pojawiła się nowa. Poprosił o przybliżenie tej kwestii.
Zapytał, czy jest możliwość zabezpieczenia skarpy między ul. Wejhera a Klasztorną.
Zapytał, jak ma się sprawa ul. Wejhera, bo tam wykonano mniej więcej połowę
drogi a druga część nie została dokończona, czy jest możliwe w najbliższym czasie
dokończenie tej inwestycji.
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Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że pas drogowy ul. Klasztornej należy do
Zarządu Dróg Wojewódzkich, miasto zgłaszało ten problem, niemniej zdaniem
ZDW nie ma tam zagrożenia. Dodała, że miasto boryka się na ul. Wejhera
z uregulowaniem spraw własnościowych, do dalszej budowy tej drogi konieczne
jest ich uregulowanie, jest tam też konieczna przebudowa wodociągu, dlatego też
kiedyś ta droga nie została dokończona. Na ul. Chojnickiej jest to odcinek pomiędzy
ul. Klasztorną a Wojska Polskiego, kiedyś droga została dosyć wysoko podniesiona
i ogrodzenie osoby prywatnej może się osunąć, na co nie może sobie pozwolić
miasto, jako zarządca drogi.
Krzysztof Barton – stwierdził, że dobrze się stało, iż miasto nie będzie realizowało
schetynówki Słoneczna/Kamienna i również dobrze się stało, iż burmistrz podjął
decyzję o budowie ul. Kalinowej. Powiedział, że dobrze by było, gdyby takie
inwestycje realizować przy udziale środków zewnętrznych.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXIII/174/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 11.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 182 w sprawie zmiany
uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
(zał. nr 12).
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.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXIII/175/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego
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2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 12.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 183 w sprawie
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
(zał. nr 13).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
2 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXIII/176/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego została podjęta większością głosów wg załącznika nr 13.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 184 w sprawie nadania
nazwy drogom położonym w obrębie 03 miasta Kościerzyna (zał. nr 14).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 XXIII/177/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie nadania nazwy drogom położonym w obrębie 03 miasta Kościerzyna
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 14.
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Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 185 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 470, położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego,
w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna (zał. nr 15).
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 XXIII/178/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 470, położonej
w rejonie ul. Wojska Polskiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 15.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 186 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/15, położonej przy ul. Kartuskiej,
w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna (zał. nr 16).
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 – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, czy z chęcią zakupu tej działki nie może wystąpić
prywatny właściciel, który ma tam garaże.
Sylwia Burczyk – odpowiedziała, że teoretycznie może, ale jest to roszczenie tej
wspólnoty i jest to zupełnie inny wniosek niż wniosek o nabycie działki. Dodała, że
gdyby miasto odmówiło sprzedaży takiej nieruchomości, to wówczas wspólnota
ma możliwość wystąpienia do sądu o to, żeby tą działkę nabyć. Miasto wychodząc
naprzeciw właścicielom garaży i właścicielom nieruchomości przyległej zamierza
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ustanowić służebność przejścia tak, aby udostępnić im w razie czego dostęp do
nieruchomości, bo również te nieruchomości wydzielone są po obrysie.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXIII/179/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/15, położonej przy
ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 16.
Dominika Węsierska – przedstawiła projekt uchwały na druku 187 w sprawie
zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października
2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta Kościerzyna
Programu dla Miasta Kościerzyna Wspierającego Rodziny Wielodzietne
KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY (zał. nr 17).
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 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Paweł Liedtke – powiedział, że ma jedną wątpliwość, podejrzewa, że nie jest to
wielka skala, ale zdarzają się rodziny, które posiadają mieszkanie w Kościerzynie,
ale w Kościerzynie nie mieszkają, a jednocześnie płacą podatki w Kościerzynie,
pracują w Kościerzynie i niejednokrotnie dzieci uczęszczają do kościerskich szkół.
Zapytał, czy nie należy indywidualnie podchodzić do sprawy.
Aleksander Mach – powiedział, że nie wie, czy jest to w ogóle do zrobienia, ale
najrozsądniejszym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby uwzględnienie kryterium,
gdzie dana rodzina płaci podatki a nie gdzie jest zameldowana, czy gdzie mieszka.
Krzysztof Barton – zapytał panią Dominikę, co o tym myśli.
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Dominika Węsierska – powiedziała, że program jest skierowany do rodzin
zamieszkujących na terenie miasta Kościerzyna i miasto powinno wspierać rodziny,
które faktycznie tutaj zamieszkują. Gmina Wiejska Kościerzyna posiada swoją
kartę, Lipusz również, kolejne gminy przygotowują się do wdrożenia kart.
Stwierdziła, że jest to najuczciwsze podejście, żeby środki były kierowane do
naszych mieszkańców.
Krzysztof Barton – powiedział, że zgadza się z kolegą Pawłem, bo wpływają podatki
od mieszkańców, dzieci uczęszczają do szkół, miasto otrzymuje na nie subwencję.
Michał Majewski – powiedział, że na tych samych obiektach, te same zniżki
obowiązują dla mieszkańców gmin, którzy mają kartę dużej rodziny. Dodał, że
w specyficznych przypadkach będzie mógł podjąć decyzję i pozytywnie rozpatrzyć
wniosek.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że zabierze głos z pozycji pracownika Gminy
Kościerzyna, gdzie jest odpowiedzialna za realizację programu Gminna Karta Dużej
Rodziny i dostrzega problemy, które mogą się pojawić. Dodała, że taki problem
pojawił się w ubiegły piątek, gdy pani, która jest zameldowana w Kościerzynie,
zamieszkuje w Łubianie, przyszła po Gminną Kartę Dużej Rodziny, ponieważ
okazało się, iż miasto odmówiło jej wydania Kościerskiej Karty Dużej Rodziny.
Dominika Węsierska – powiedziała, że rozmawiała z tą panią i w mieście była
kwestia przedłużenia karty a w Gminie wydania. Zasugerowała, że są dwa
rozwiązania, zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym karta przyznawana jest
osobom zameldowanym bądź zamieszkującym, natomiast z racji tego, iż w ustawie
jest zapis, że wniosek o wydanie karty składa się tam, gdzie się zamieszkuje.
Katarzyna Knopik – zauważyła, że podjęcie przez Radę w dniu dzisiejszym uchwały
skutkuje, w jej opinii, koniecznością zmiany uchwały Rady Gminy Kościerzyna, a nie
wie w jakim kierunku radni Gminy Kościerzyna pójdą. Dodała, że wiąże się to
z obciążeniem finansowym, wydanie karty jest to koszt dla budżetu i jeżeli każdy
będzie chciał dbać o swój budżet, a nie przede wszystkim o potrzeby dużej rodziny,
to się okaże, że rodzina, która ma meldunek w jednej jednostce samorządu,
a zamieszkuje w innej, może nie otrzymać karty.
Dominika Węsierska – powiedziała, że należy się zastanowić, czy nie dojdzie do
sytuacji, iż ktoś kto zamelduje się u cioci w Kościerzynie, a tak naprawdę będzie
mieszkał w Krakowie, otrzyma kartę.
Michał Majewski – powiedział, że między innymi po to jest zapis, że ma prawo do
rozpatrywania indywidualnych przypadków.
Katarzyna Knopik – poprosił burmistrza, aby jeszcze raz rozważył, mając na
uwadze wszystkie wątpliwości zgłaszane przez radnych, czy nie warto zostawić
zapisu zameldowani i zamieszkali a zmienić tylko inne zapisy.
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Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
5 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXIII/180/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/405/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Miasta
Kościerzyna Programu dla Miasta Kościerzyna Wspierającego Rodziny
Wielodzietne KOŚCIERSKA KARTA DUŻEJ RODZINY została podjęta większością
głosów wg załącznika nr 17.
Tomasz Smuczyński – przedstawił projekt uchwały na druku 188 w sprawie
oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna (zał. nr 18).
Michał Majewski – powiedział, że 2 osoby chciałyby korzystać z tego samego
miejsca, przychylił się do próśb obu osób, wyznaczono dwa dodatkowe, nowe
stanowiska, zmieniono system parkowania samochodów na targowisku miejskim.
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 pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
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 XXIII/181/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 18.
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Daniel Młynarczyk – przedstawił projekt uchwały na druku 189a w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów
i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem
z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna
w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” (zał. nr 19).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa nie opiniowała projektu
uchwały, członkowie Komisji zajmą stanowisko podczas dzisiejszego głosowania.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały na druku 189.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Jarosław Breza – powiedział, że ciągle się mówi droga dojazdowa, a on zapyta
o drogę dzieci do szkoły, czy będzie tam zaprojektowany chodnik, czy ewentualnie
dojście dzieciaków do szkoły.
Daniel Młynarczyk – powiedział, że mówi się, że jest to droga dojazdowa z tej racji,
iż wszystkie drogi projektowane przy obwodnicy mają taką nazwę. Jeżeli chodzi
o skomunikowanie piesze, to wzdłuż tej drogi nie zaprojektowano chodników, są
utwardzone pobocza.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze 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 XXIII/182/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
25 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w
sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle
za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m.
Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 19.
Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 190 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXIII/262/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 sierpnia 2012r.
w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla miasta
Kościerzyna” (zał. nr 20) oraz prezentację multimedialną (zał. nr 21).
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Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – powiedział, że gdy patrzy na zakres termomodernizacji
poszczególnych budynków, wydaje mu się, iż został już zrealizowany.
Ewa Chmielecka – powiedziała, że w każdym z tych budynków zakres
termomodernizacji jest bardzo różny, oczywiście w budynkach zespołów szkół, czy
w KDK prace termomodrnizacyjne, które zostały przeprowadzone w latach
wcześniejszych zostają wyłączone, w tej chwili planowane są prace dodatkowe,
szczególnie w budynkach szkół, największy zakres prac koncentruje się na
wymianie systemu cieplnego. Dodatkowo planowane są, tam gdzie trzeba,
urządzenia do energii odnawialnej, czyli solary.
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 XXIII/183/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/262/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
29 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz zrównoważonej
energii dla miasta Kościerzyna” została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 20.
Katarzyna Zawadzka – przedstawiła projekt uchwały na druku 196 w sprawie
przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna” (zał. nr 22)
oraz prezentację multimedialną (zał. nr 23).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że ma kilka uwag odnośnie planu, ponieważ
w kilku, czy też kilkunastu miejscach pojawia się informacja o kogeneracji, a z tego,
co pamięta, na początku 2015 roku miasto zrezygnowało z kogeneracji a teraz
pojawiła się w planie.
Michał Majewski – powiedział, że w ramach MOF była miedzy innymi wymiana
źródeł ciepła i do tej pory było to źródło ciepła oparte na współspalaniu, niestety
Unia Europejska nie zgodzi się na to, żeby to było współspalanie zrębek z węglem.
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W projekcie MOF zostało zmienione źródło na źródło w oparciu o gaz, które nie
dyskwalifikuje kotła gazowego, czy prądnicy wspólnie z kogeneracją.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że głównym problemem dotykającym
Kościerzynę jest duża ilość emisji pyłów do atmosfery, które wpływają na zdrowie
mieszkańców. Zapytał, czy nie należałoby bardziej ukierunkować działań na
ograniczenie emisji pyłów, ponieważ jeżeli patrzy się na aktualne zanieczyszczenie
powietrza, to tylko Kościerzyna i Lębork są z przekroczonymi wskaźnikami PM10,
PM 2,5, benzoalfapirenu a tu redukowana jest jedynie ilość dwutlenku węgla.
Michał Majewski – odpowiedział, że w tym celu właśnie były programy w ramach
KAWKI, z którymi miasto wystąpiło do mieszkańców oraz do wspólnot
mieszkaniowych. Przypomniał, że miasto ma program, w ramach którego
mieszkańcom Kościerzyny, którzy zdecydują się na wymianę źródła ciepła, miasto
dofinansowuje jego wymianę. Zebrano wnioski od mieszkańców Kościerzyny, żeby
pójść w kierunku programu Prosument, jest ich 135.
Aleksander Mach – powiedział, że burmistrz ładnie opowiada o wszystkich
możliwych kwestiach dofinansowań, niemniej pytanie było nieco inne, pan radny
Borzyszkowski zadał konkretne pytanie. Dodał, że w mieście są konkretne
problemy z rażąco przekroczonymi normami zanieczyszczeń, mającymi wpływ na
zdrowie społeczeństwa. Zapytał, dlaczego ta strategia głównie koncentruje się na
redukcji emisji dwutlenku węgla. Stwierdził, że dobrze by było, gdyby miasto
aplikowało i wykorzystywało środki unijne na projekty, które są potrzebne, które
spełniają oczekiwania mieszkańców a nie brało udział w projektach tam, gdzie są
pieniądze, bo nie do końca jest taki cel.
Michał Majewski – odpowiedział, że właśnie dlatego na początku zrezygnował
z kogeneracji. Powiedział, że strategia umożliwia ujęcie pozostałych rzeczy, między
innymi źródła ciepła w kotłowni, niemniej największym problemem są dymiące
kominy w budynkach jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych.
Kazimierz Borzyszkowski – poprosił o przybliżenie działań w ramach programu
Prosument.
Ewa Chmielecka – powiedziała, że przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
nie został jeszcze ogłoszony konkurs do tej edycji, niemniej miasto przygotowuje
się niego, po naborze zgłosiło się 135 osób, wszyscy złożyli imienne deklaracje
pokazujące jaki zakres chcą zrealizować na swoich obiektach. Wszystkie te osoby,
w związku z tym, że procedura przedłuża się, dostały w końcówce ubiegłego roku
od miasta pismo informujące, że miasto jest w toku, obserwuje cały czas rozwój
sytuacji w ramach tego konkursu i jak tylko ukażą się informacje, to wszyscy
zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną szczegółowo poinformowani
jak będzie wyglądała procedura naboru. Dodała, że maksymalnie można dostać
dofinansowanie do 40%, pozostałe środki trzeba uzyskać w postaci pożyczki. Jeżeli
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miasto będzie chciało złożyć wniosek w imieniu takiej dużej grupy osób, musi się
liczyć z pewnymi konsekwencjami dla budżetu miasta. Pierwszym weryfikatorem,
czy mieszkańcy poważnie traktują zaangażowanie w ten projekt będzie fakt, że już
na przestrzeni najprawdopodobniej pierwszego kwartału trzeba będzie na własny
koszt opracować dokumentację techniczną dla tego przedsięwzięcia.
Poinformowała, że otrzymała informację z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, iż zaakceptował rozszerzenie miejskiej KAWKI o wszystkie wnioski
wspólnotowe, co też nie do końca było pewne, czeka teraz na formalne
potwierdzenia i na to żeby Wojewódzki Fundusz dostał alokację środków na ten
cel. W ubiegłym roku miasto złożyło w imieniu grupy 24 mieszkańców kolejny
wniosek do KAWKI na to, żeby te osoby zmieniły system grzewczy w swoich
domach, co z pewnością wydatnie przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku
węgla, ale również emisji pyłów. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został
przygotowany zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i tylko takie plany będą stanowiły podstawę do ubiegania się o dofinansowanie na
jakiekolwiek działania w zakresie gospodarki energetycznej.
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 XXIII/184/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kościerzyna”
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 22.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 191 w sprawie wyłączenia
Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie, ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna
z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna
(zał. nr 24).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. 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
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Uchwała Nr XXIII/185/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Kościerzynie,
ul. Szkolna 2, 83-400 Kościerzyna z Zespołu Szkół Publicznych Nr 2
w Kościerzynie, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna została podjęta większością
głosów wg załącznika nr 24.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 192 w sprawie utworzenia
filii publicznego przedszkola (zał. nr 25).
Helena Kaszubowska – Nitz – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Helena Kaszubowska – Nitz – otworzyła dyskusję.
Dawid Jereczek – zapytał, czy dzieci, które uczęszczają teraz do przedszkola i będą
je kontynuowały, będą z automatu przyjęte od września do filii przedszkola
publicznego i czy od 1 września 2016 w przedszkolu na ul. Wybickiego od rannych
godzin będą otwarte drzwi i wychowawczynie będą czekać na dzieci.
Alicja Kirstein – powiedziała, że dwukrotnie spotkali się z panią dyrektor, na
pierwszej rozmowie ustaliły harmonogram działań, kolejne spotkanie odbędzie się
w najbliższy poniedziałek, natomiast wczoraj odbyło się spotkanie z udziałem
burmistrza i wszystkich pracowników przedszkola. Uzgodniono, że w zakresie
rekrutacji, która będzie prowadzona dla tej placówki przez Biuro Obsługi Placówek
Oświatowych, może liczyć na duże wsparcie ze strony przedszkola i w związku
z tym do wszystkich rodziców dotrą formularze, na których rodzice będą mogli się
zdeklarować, że chcą żeby ich dziecko kontynuowało pobyt w tej placówce. Dzieci,
które chodziły do tego przedszkola, będą miały prawo kontynuacji, niezależnie od
tego, czy rodzice zdecydują na powtarzanie zerówki, czy też będą to obecne trzy,
cztero, czy też pięciolatki. Rekrutacja na pozostałe miejsca, bo takowe będą,
odbędzie się przy udziale Biuro Obsługi Placówek Oświatowych, w lutym rodzice
otrzymają informację a także dostępne będą druki i formularze do wypełnienia.
W tej chwili dogadywane są również szczegóły dotyczące przejęcia części
wyposażenia przedszkola i sposobów dotyczących przejęcia całego obiektu.
Pracownicy otrzymali zapewnienie, że znajdą zatrudnienie i do końca lutego mają
się zdeklarować, złożyć podania.
Zdzisław Radelski – zapytał, co stanie się z dziećmi które nie zamieszkują na
terenie miasta Kościerzyna, a teraz chodzą do „Tęczowej Trójeczki”.
Alicja Kirstein – odpowiedział, że w związku z tym, że zasadą jest, iż miasto
zabezpiecza miejsca dla wszystkich dzieci, które są mieszkańcami Kościerzyny, to
będzie to preferencja, a jeżeli pozostaną wolne miejsca, to na pewno te dzieci będą
wzięte pod uwagę. Poinformowała, że do kościerskich przedszkoli uczęszcza ponad
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130 dzieci z terenów gmin, ten rok będzie trudny, bo w przedszkolach w dużej
części pozostaną sześciolatki, czyli miasto będzie miało obowiązek zabezpieczenia
miejsc dla dzieci cztero, pięcio i sześcioletnich.
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
2 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXIII/186/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie utworzenia filii publicznego przedszkola została podjęta większością
głosów wg załącznika nr 25.
Bartosz Borkowski – przedstawił projekt uchwały na druku 193 w sprawie
zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody (zał. nr
26).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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 XXIII/187/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik
przyrody została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 26.
Teresa Preis – przedstawiła projekt uchwały na druku 194 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2016 rok (zał. nr 27). 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
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Uchwała Nr XXIII/188/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w
sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2016
rok została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 27.
Teresa Preis – przedstawiła projekt uchwały na druku 195 w sprawie ustalenia
planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2016 rok (zał. nr 28). 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 XXIII/189/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w
sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2016 rok została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 28.
Alicja Kirstein – powiedziała, że Młodzieżowa Rada Miasta Kościerzyna kończy
w tym roku drugą kadencję, miała również przyjemność pracy z pierwszą grupą
radnych. Miniony, 2015 rok, był bardzo ważnym doświadczeniem dla młodych
ludzi, bo z jednej strony podjęli się organizacji kilku imprez, samodzielnie, przy jej
wsparciu, między innymi był to drugi i trzeci koncert „Teen Beat” przygotowany
przez młodych i zrealizowany przez młodych, inicjatywa bardzo fajna, na pewno ich
następcy będą mieli z czym się zmierzyć. Młodzieżowi radni podjęli się także
trudnego przedsięwzięcia, jakim było zorganizowanie szkolenia a także debaty
poświęconej oczekiwaniom młodych ludzi. Odbyła się ona w czerwcu, pozyskano
na jej zorganizowanie środki zewnętrzne z Fundacji „Parasol”, zostały one w pełni
wydane i rozliczone. W czasie tego spotkania młodzi ludzie nauczyli się rozmawiać
o swoich problemach, artykułować te problemy, organizować debatę, co jest dość
trudną umiejętnością. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosili Młodzieżową
Radę Gminy Karsin na jeden dzień, natomiast drugiego dnia zaprosili
przedstawicieli wszystkich samorządów szkolnych z terenu powiatu kościerskiego,
przyjechała młodzież ze wszystkich gimnazjów i ze szkół średnich. Było to bardzo
ważne doświadczenie, które potwierdziło jedno, że Młodzieżowa Rada musi mieć
swoje bardzo mocne umocowanie w samorządzie szkolnym i ta refleksja przełożyła
się na pracę, którą też młodzi ludzie wykonali, a mianowicie przygotowanie
propozycji zmiany statutu Młodzieżowej Rady. Taki projekt zostanie Radzie Miasta
przedstawiony przez jego współautora na najbliższej sesji, bo to Rada musi go
zatwierdzić. Bardzo ważną rzeczą, której młodzi ludzie doświadczyli, jest
współpraca z innymi młodzieżowymi radami, zimą ubiegłego roku została
powołania Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego, członek naszej Rady
został pierwszym jej przewodniczącym, później nastąpiły tam różnego rodzaju
zmiany, przetasowania, okazało się, że zapisy statutowe nie do końca odpowiadały
rzeczywistym potrzebom, aktualnie są w trakcie modyfikacji. W międzyczasie
młodzieżowe rady poczuły, że może warto wspólnie rozmawiać i został
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zorganizowany pierwszy kongres w Słupsku, następnie był wyjazd do Włocławka,
w międzyczasie do Kielc, do tego tygodnia trwały obrady w Gdyni. Młodzież coraz
więcej wie, czego od siebie oczekiwać przy tworzeniu i statutów i koncepcji
działania, na pewno jest potrzebny dłuższy czas, żeby oni wypracowali sensowny
pomysł na siebie. Powiedziała, że ma nadzieję, że pani przewodnicząca zgodzi się,
aby na następnej sesji młodzi zaprezentowali krótką prezentację o dokonaniach
swoich dwóch lat kadencji i przedstawili propozycje do statutu z prośbą
o przychylne ustosunkowanie się do ich projektu.
Teresa Preis – powiedziała, że jeżeli było spotkanie w Garczynie, to myśli, iż
przedstawiciel Rady, który jest koordynatorem działań Młodzieżowej Rady,
powinien być poproszony na nie, bo radny Dawid Jereczek nie uczestniczył w nim.
Alicja Kirstein – powiedziała, że to miała być debata z przedstawicielami władz,
trochę to nie wyszło, bo w ostatniej chwili wójtowie musieli odmówić. Dodała, że
wynika to z tego, iż pan Dawid wspomaga Radę, natomiast formalnie opiekuna ze
strony dorosłej Rady nie ma. Poinformowała, że w debacie udział brała radna
Katarzyna Knopik.
Teresa Preis – powiedziała, że myśli, iż pan Dawid jest oficjalnym przedstawicielem
Rady.
Dawid Jereczek – zauważył, że nikt nie wybrał go jako oficjalnego przedstawiciela,
niemniej poświęca swój czas dobrowolnie, nikt go do tego nie zmusza, czerpie
z tego przyjemność, ale jeżeli Rada tak zdecyduje, to chętnie zostanie oficjalnym
przedstawicielem Rady.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że druga kadencja Rady Seniorów
rozpoczęła się w marcu 2015 roku, do tej pory odbyło się 6 sesji, w każdą pierwszą
środę miesiąca odbywają się spotkania Rady Seniorów na ul. Traugutta. Dobiega
okres oczekiwania na pomieszczenie pod potrzeby radnych na ul. Traugutta, radni
czekają na przeprowadzenie remontu, podłączenie internetu i na niezbędny sprzęt.
Pierwsza duża inicjatywa Rady Seniorów, to organizacja Dnia Osób
Niepełnosprawnych. Zaznaczyła, że głównym organizatorem tego wydarzenia jest
Rada Seniorów. Dodała, że jest wiele celów, które skłoniły Radę do podjęcia takiej
decyzji, przede wszystkim integracja środowisk, sprawienie dużej radości,
zagospodarowanie czasu osobom z niepełnosprawnościami, ale także aspekt
ekonomiczny, gdyż dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Impreza odbędzie się 31
stycznia, więc jeszcze za wcześnie, żeby składać z niej sprawozdanie, niemniej
bilety zostały już sprzedane. Rada Seniorów bardzo zaangażowała się w rozmowy
i pozyskiwanie informacji na temat możliwości utworzenia w Kościerzynie
dziennego domu pobytu dla seniorów w ramach programu Senior WIGOR. Dużym
problemem jest sprawa zamiany działek pomiędzy Starostwem Powiatowym
a Urzędem Miasta. 15 stycznia miała możliwość uczestniczenia z panią Katarzyną
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Knopik w otwarciu w Skarszewach dziennego domu pobytu seniora, była również
pani przewodnicząca Aniela Stolc, pan wiceprzewodniczący Jerzy Skwierawski.
Poinformowała, że samorząd może pozyskać pieniądze z programu Senior WIGOR
i warto o to powalczyć, na razie jedynym problemem jest wymiana działek ze
Starostwem. Ostatnio pytała pana burmistrza o postępy jeżeli chodzi o postępy,
o negocjacje w tej sprawie, pan burmistrz powiedział, że były zawirowania
w jednym z wydziałów. Zapytała, jak wyglądają te sprawy, czy zostały podjęte
decyzje, czy Rada Powiatu zapoznała się z tą sprawą i kiedy będzie głosowanie na
ten temat.
Michał Majewski – powiedział, że próba uregulowania własności, czy zamiany
działek miała już miejsce w poprzedniej kadencji, natomiast ze strony zarządu
powiatu nie ma na razie pozytywnej odpowiedzi, a przynajmniej raz w miesiącu
a nawet częściej, przy okazji jakichkolwiek kontaktów, monituje w tej sprawie.
Aleksander Mach – zapytał, jaki charakter mają te zapytania, czy mają charakter
pisemny i czy są jakieś pisemne odpowiedzi.
Michał Majewski – powiedział, że złożył pisemną prośbę do powiatu, był na
posiedzeniu zarządu powiatu i prosił osobiście i teraz cały czas monituje ustnie.
Otrzymał pisemną odpowiedź, że są na etapie analiz możliwości procedowania.
Aleksander Mach – powiedział, że odnosi wrażenie, iż trochę szkoda, że
w momencie, gdy jedna z naszych spółek kupowała majątek od powiatu, miasto
nie wykorzystało tej sytuacji. Stwierdził, że nastąpił mały brak koordynacji działań.
Karina Młodzianowska – stwierdziła, że być może warto by było zorganizować
silniejszą grupę i pójść na sesję Rady Powiatu i przekonać radnych.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli będzie taka próba ze strony radnych, to
pomoże, bo to na pewno nie zaszkodzi. Przypomniał, że na sesji Rady Seniorów
powiedział, że jak najbardziej jest za tym, żeby dom dziennego pobytu seniorów
powstał. Dodał, że trzeba sobie zdawać sprawę, że chodzi przede wszystkim
o zmotywowanie osób nieaktywnych, które są na tyle jeszcze zdolne, że będą
chciały wyjść i zaangażować się do wspólnej pracy i wspólnego działania. Na
posiedzeniu Rady Seniorów powiedział również, że należy się zastanowić, czy nie
lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie nowego budynku, w nowej
technologii, na nowych zasadach, którego koszt budowy nie przekroczyłby, czy
niewiele przekroczył modernizację starego budynku, z którym zawsze będzie
więcej problemów niż z budynkiem nowym. Ze strony wydziałów Urzędu Miasta są
proponowane lokalizacje, gdzie taki budynek mógłby powstać, w ostatnim
tygodniu kolejna, nowa lokalizacji pojawiła się.
Aleksander Mach – powiedział, że dobrze przeanalizowałby budowę nowego
obiektu, bo na jednej z sesji pokazał ile budynków miasto posiada, na niektóre
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z nich nie ma pomysłu, są niezagospodarowane a teraz słyszy o pomyśle budowy
kolejnego budynku, który będzie utrzymywany z podatków mieszkańców.
Zauważył, że trzeba znaleźć receptę na budynki, które miasto posiada.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że dom dziennego pobytu dla seniorów nie
jest oczywiście dla Rady Seniorów, bo są to osoby aktywne, które świetnie radzą
sobie ze wszystkimi problemami, to jest dom pobytu dla osób samotnych, chorych,
w tym programie również uwzględniono rehabilitację, opiekę medyczną, na to też
jest dofinansowanie. Dodała, że można zdobyć do 180 tys. zł. na adaptację
pomieszczeń i 70 tys. zł. na ich wyposażenie.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że w wypowiedzi burmistrza zabrało jej słowa
adaptacja, bo pieniądze nie są na budowę nowego budynku, tylko na adaptację
i też nie jest przekonana, że adaptacja budynku przy ul. Traugutta 7 będzie tak
bardzo kosztowna, ponieważ w ramach projektu MOFu miasto składa wniosek na
termomodernizację tego obiektu i jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie do 85%,
to w jej przekonaniu adaptacja na potrzeby domu seniora nie będzie tak
kosztowna. Poprosiła burmistrza żeby jeszcze raz przemyślał tą lokalizację, bo wie
z codziennych rozmów z seniorami, że im na tym domu zależy, tym bardziej, że od
kilku lat mówi się o tym w Kościerzynie. Zaprosiła na debatę społeczną w dniu
4 lutego, której miedzy innymi Rada Seniorów jest jej organizatorem.
Tomasz Dargacz – powiedział, że gdyby doszło do wspólnej komisji, to prosi
o rozważenie, czy w Domu Kultury nie znalazłoby się miejsce dla seniorów.
Karina Młodzianowska – zauważyła, że Dom Kultury jest zobowiązany działać na
rzecz mieszkańców i w jego ofercie na pewno pojawiają się warsztaty dla seniorów.
Tomasz Dargacz – zauważył, że są tam jeszcze wolne pomieszczenia i pięknie
można przygotować ofertę.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze uwagi. W związku z ich brakiem przeszła do
realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Dawid Jereczek – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej
(zał. nr 29).
Roman Gołuński – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Komunalnej
(zał. nr 30).
Jarosław Breza – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu (zał. nr 31).
Paweł Liedtke – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Porządku Publicznego
i Spraw Społecznych (zał. nr 32).
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Krzysztof Barton – przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej
(zał. nr 33).
Teresa Preis – odczytała sprawozdanie z pracy Rady Miasta Kościerzyna za 2015 r.
(zał. nr 34).
Helena Kaszubowska – Nitz – odczytała interpelację dotyczącą poprawy
bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej (zał. nr 35).
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał interpelację dotyczącą opinii radcy prawnego
w sprawie opłaty przyłączeniowej do zakupu i montażu przez Wspólnotę
Mieszkaniową Świętojańska 12 indywidualnego węzła cieplnego (zał. nr 36).
Michał Majewski – powiedział, że przekaże pismo do KOS – EKO, ponieważ uważa,
iż nie jest to sprawa Urzędu, żeby ją rozstrzygać, jest to sprawa wspólnoty i KOS –
EKO.
Kazimierz Borzyszkowski – zwrócił uwagę, iż KOS – EKO jest stroną w sprawie a on
prosił o opinię, która by to rozsądziła.
Dawid Jereczek – powiedział, że Rada Miasta w dniu 29 października 2014 roku
przyjęła „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Kościerzyna na lata 2015 – 2019” i tam w tabeli 4 – najpilniejsze potrzeby
prac remontowych wskazany jest budynek przy ul. Jeziornej 9 i w trybie pilnym
wykonanie parkingu, chodników i utwardzenie placu. Następnie, w tej samej
uchwale, w tabeli 6, to jest plan modernizacji, wspomniany zakres prac
przewidziany jest na rok 2016. Zapytał, czy ten zakres uchwały zostanie wykonany
w tym roku, jeżeli tak, to kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać rozpoczęcia robót.
Michał Majewski – powiedział, że w podjętej w ubiegłym roku uchwale
zdecydowano o remontowaniu budynków przy ul. Wybickiego, budynek przy
ul. Jeziornej 9 został odnowiony, natomiast jeżeli chodzi o potrzeby parkingowe, to
są na terenie całego miasta. W minionym tygodniu odbył spotkanie z panem
Krzysztofem Knutem, rozważali na nim możliwość parkingu na ul. Kartuskiej,
zaproponowali rozwiązania, które powinny być poruszone na spotkaniach
wspólnot mieszkaniowych.
Dawid Jereczek – powiedział, że nie tyle chodziło mu o parking, wspomniał o nim,
bo jest taki zapis w uchwale, bardziej chodziło mu o ciąg pieszy okalający budynek.
Michał Majewski – powiedział, że teraz widać jak bardzo ważne jest rzeczowe
podchodzenie do projektu budżetu, do debaty budżetowej i niezapominanie
o uchwałach kierunkowych. Obiecał, że jeżeli uwolnią się jakiekolwiek środki, to
będzie to analizował.
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Katarzyna Knopik – powiedziała, że ma dwa pytanie, pierwsze nawiązujące do
wypowiedzi pani wiceprzewodniczącej, właśnie o fotoradary, które zniknęły
z końcem grudnia z miejskich ulic. Wszyscy wiedzą, że wiąże się to ze zmianą prawa
o ruchu drogowym, że Straż Miejska dalej nie może zarządzać fotoradarami, ale
może to robić Inspekcja Transportu Drogowego. Zapytała, czy możliwe jest, aby
w Kościerzynie fotoradary wróciły zarządzane przez Inspekcję Transportu
Drogowego, czy pan burmistrz prowadził rozmowy z Inspekcją Transportu
Drogowego w tej sprawie po to, aby poprawić bezpieczeństwo na ul. Skłodowskiej,
ale też Hallera i innych drogach, na których fotoradary były zainstalowane. Druga
kwestia dotyczy finansowania zadań Biblioteki Miejskiej, zadań, które wykonywała
w 2015 roku, jako biblioteka powiatowa. Niedawno zajrzała do protokołów
z posiedzeń Rady Powiatu i bardzo zaniepokoiła ją wypowiedź pani starosty
i chciałaby poznać zdanie pana burmistrza na ten temat. Pani starosta powiedziała:
„Na rok 2015, mimo, że wszyscy mieszkańcy powiatu kościerskiego korzystali
z Biblioteki Miejskiej, jako też biblioteki powiatowej, a na koniec miasto nie
wyraziło zgody na otrzymanie tych 10 tys. zł. właściwie za rok 2015. W związku z
tym trzeba powiedzieć tak, że zadanie było realizowane, ale bezpłatnie.”
Powiedziała, że niepokoi ją to, bo pamięta dyskusję o Bibliotece na debacie
budżetowej, wszyscy zgadzali się, iż 10 tys. jest to dalece zbyt mało, aby realizować
te zadania, ale jeżeli były realizowane w roku 2015, jak twierdzi pani starosta
i miasto odmówiło przyjęcia 10 tys. zł., to niepokoi ją takie uszczuplanie dochodów
naszego miasta.
Michał Majewski – powiedział, że była propozycja ze strony Starostwa
Powiatowego, że miasto miało przyjąć uchwałę, którą oni podjęli, w której
przekazują nam całe zadania prowadzenia biblioteki powiatowej i na to
przeznaczyli 10 tys. zł. Dodał, że na to nie mógł się zgodzić, bo np. w powiecie
kartuskim na to przeznaczane jest ponad 100 tys. zł. Chciał przyjąć 10 tys. zł. na
zasadzie obecnie obowiązującej, czyli porozumienia pomiędzy Powiatem
a Biblioteką Miejską, niestety na to Powiat nie zdecydował się. Jeżeli chodzi
o fotoradary, to zostały zdemontowane słupki, czeka na rozstrzygnięcia w którym
kierunku pójdzie ustawa, czy Inspekcja Transportu Drogowego zostanie przypisana
pod Policję i od tego będzie zależało komu będzie można fotoradary przekazać, na
jakich zasadach
Katarzyna Knopik – zauważyła, że w tej chwili stan prawny jest taki jaki jest
i Inspekcja Transportu Drogowego ma prawo zarządzać fotoradarami na terenie
naszego kraju, dlatego myśli, iż warto zacząć rozmowy w tym temacie. Powiedziała,
że chciałaby, aby burmistrz doprecyzował swoją wypowiedź, bo nie do końca
zrozumiała z tego wywodu, czy Biblioteka Miejska realizowała zadania biblioteki
powiatowej w roku 2015 i czy otrzymała finansowanie, jeżeli realizowała te
zadania.
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Michał Majewski – odpowiedział, że w sposób formalny nie realizowała uchwały
rady, miasto takiej nie podjęło, w żaden sposób nie ograniczała dostępu do swoich
zasobów dla osób z całego powiatu. Do tej pory funkcjonowało to na zasadzie
porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym a Biblioteką Miejską, w tym
roku miało to wyglądać inaczej, za 10 tys. zł. miała być podjęta przez Radę Miasta
uchwała. Powiedział, że nie chciałby jak w przypadku basenu, czy innych rozwiązań
powiatowych, żeby doszło do tego, że miasto znowu będzie realizowało zadania,
które teoretycznie są zadaniami powiatowymi i będzie przeznaczało miejskie
środki. Jeżeli chodzi o fotoradary, to musiałby poprosić komendanta Straży
Miejskiej o opinię, bo wydaje mu się, iż Inspekcja Transportu Drogowego nie ma
uprawnień na to, żeby na drogach gminnych mogły funkcjonować fotoradary.
Katarzyna Knopik – poprosiła o pisemną odpowiedź na pytanie, czy jest możliwe
przejęcie fotoradarów w mieście Kościerzyna przez Inspekcję Transportu
Drogowego, czy burmistrz prowadził rozmowy w tym zakresie. Powiedziała, że
z przykrością musi stwierdzić, że w 2015 roku, o czym na debacie mówiła pani
dyrektor Gabriela Bielecka – Hommel, Biblioteka realizowała zadania biblioteki
powiatowej, chyba, że z prawdą mija się pani starosta, która powiedziała to na
posiedzeniu Rady Powiatu i miasto nie otrzymało za to żadnego finansowania.
Dodała, że wie, iż 10 tys. zł. to jest mało, ale jeżeli Biblioteka realizowała te
zadania, nie udało się dojść przez cały rok do porozumienia, to nawet 10 tys. zł. jest
kwotą, którą warto wziąć.
Michał Majewski – powiedział, że do tej pory zawsze to funkcjonowało, było
porozumienie między Biblioteką a Starostwem Powiatowym, w tym roku
Starostwo nie zdecydowało się na podpisanie takiego porozumienia.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
W związku z brakiem uwag przeszła do kolejnego punktu w porządku obrad.
Tomasz Dargacz – zaproponował, aby następnym razem zaprosić dyrektorów,
którzy rozwieją wątpliwości.
Karina Młodzianowska – zauważyła, że radnej Katarzynie Knopik chodziło o to,
dlaczego miasto dopuszcza do sytuacji, że ktoś nie zapłacił za wykonane w 2015
roku usługi. Stwierdziła, że współpraca ze Starostwem jest jednostronna, miasto
pomaga, pan prezes KTBSu pomaga, kupuje budynki, a miasto robi się w konia.
Aleksander Mach – stwierdził, że warto również zwrócić uwagę, iż powiat
wykorzystuje parking miejski i być może warto zrobić listę ile powiat zyskuje na
dobrej relacji z miastem i co miasto otrzymuje w zamian.
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W związku z wyczerpaniem porządku XXIII sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1900.

Protokołowała

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
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