Protokół Nr XXIX/16
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 18 maja 2016 r.
od godz. 1400 do godz. 1515
w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Teresa Preis – Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna.
W sesji uczestniczyło 18 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 złożył dwa wnioski o zmianę porządku
obrad (zał. nr 3 i 4).
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 5):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOSEKO” Spółka z o. o. w Kościerzynie nakładów poniesionych na modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kościerzynie;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 233b,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
b. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 234,
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
PRZERWA W OBRADACH
c. przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018”;
– pan Robert Fennig – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury
„KOS – EKO” Sp. z o. o. – druk nr 235,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
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d. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna;
– pan Robert Fennig – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury
„KOS – EKO” Sp. z o. o. – druk nr 236,
– opinia Burmistrza Miasta,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
4. Zakończenie sesji.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 233b w sprawie wniesienia
aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka
z o. o. w Kościerzynie nakładów poniesionych na modernizację i rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Kościerzynie (zał. nr 6).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Dawid Jereczek – powiedział, że członkowie Komisji Budżetowej zajmą
indywidualne stanowiska na sesji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Aleksander Mach – zapytał, jaki jest cel przeniesienia, jaki jest cel podjęcia
uchwały przez Radę Miasta, jakie ewentualne korzyści z przebiegu tego procesu
będą wynikały dla mieszkańców, jakie skutki finansowe rodzić będzie przeniesienie,
bo obawia się, iż gdzieś pojawią się koszty, które zostaną przerzucone na
mieszkańców.
Michał Majewski – odpowiedział, iż celem jest przede wszystkim możliwość
skorzystania z odpisu amortyzacyjnego, który może odpisać spółka, natomiast
miasto nie może i te środki mogą być odkładane jako kapitał zapasowy na przyszłe
inwestycje, które będzie realizowała spółka na oczyszczalni ścieków. Dla
mieszkańców korzyścią będzie jedynie to, iż w przyszłości inwestycje wykona
spółka miejska a pieniądze, o które zwróciłaby się do miasta, będzie można
przeznaczyć na inwestycje typowo dla mieszkańców. Dodał, że ostatecznym
skutkiem finansowym dla mieszkańców będzie podwyżka o 44 grosze brutto na
metrze sześciennym za wodę i ścieki.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że na dzisiejszej sesji pan burmistrz
zaproponował przekazanie aportem oczyszczalni ścieków spółce KOS – EKO,
ponieważ, jak wyjaśnił przed chwilą, oczyszczalnię czekają remonty. Praktycznie
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oznacza to, że oczyszczalnia ścieków wybudowana ze środków miasta i z dotacji
unijnej, będąca obecnie własnością miasta ma zostać przekazana na własność
spółce KOS – EKO, czego konsekwencją dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych będzie wzrost ceny odprowadzanych ścieków. Koszt amortyzacji za
oczyszczalnię zostanie ujęty w taryfie opłat i podniesie cenę odprowadzanego
1 metra sześciennego ścieków o 44 grosze. Ta forma transakcji miasto – KOS – EKO
jest korzystna dla spółki, natomiast niekorzystna dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych, które poniosą jej koszty. Podobnie jak pan radny Mach, również
ma obawy, mimo zapewnień dyrektora KOS – EKO i pana burmistrza, że środki
pieniężne z podwyższonej opłaty za ścieki w kwocie około 550 tys. zł. rocznie mogą
nie być wykorzystane na remonty oczyszczalni lecz na inne cele. Odczytał wniosek
dotyczący pozostawienia oczyszczalni ścieków na dotychczasowych zasadach
własności i zobowiązania spółki MPI KOS – EKO do płacenia miastu czynszu
dzierżawnego (zał. nr 7).
Robert Fennig – powiedział, że takie rozwiązania istnieją w Polsce, są stosowane,
niemniej chciałby zwrócić uwagę, iż z punktu widzenia spółki i doświadczenia
miast, które to wdrożyły, nie ma żadnych plusów takiego rozwiązania. Po pierwsze,
gdy spółka zostanie obciążona czynszem dzierżawnym, to trafi on wprost do taryfy
i w takim samym stopniu obciąży cenę metra sześciennego. Jeżeli pieniądze trafią
do miasta, to miasto będzie dokonywało remontów i będzie płacić w kwotach
brutto, w przypadku spółki będzie to kwota netto, czyli będzie to 23% różnicy.
Michał Majewski – powiedział, że przygotowywał całą procedurę przekazania
nakładów spółce KOS – EKO od ubiegłego roku, przygotowana wycena wskazywała
na prawie jeszcze raz taką podwyżkę dla mieszkańców, po rocznych negocjacjach,
ponownym przeliczeniu, weryfikacji kosztów poniesionych na oczyszczalnię
ścieków w końcu udało się znaleźć wspólnie możliwość przeniesienia.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że jeżeli chodzi o dodatkowe opłaty z tytułu
VATu, to nie jest tak do końca, ponieważ gdy spółka będzie miała dodatkowy
dochód w tej kwocie, zysk netto za miniony rok był w granicach 1 mln. zł. i od tego
dodatkowego zysku w tej chwili również zapłaci podatek. Stwierdził, że Kościerzyna
powinna uczyć się od innych miast, w których są dobre przykłady.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego.
2 radnych głosowało za
9 radnych sprzeciwiło się
5 radnych wstrzymało się od głosu
Wniosek nie został przyjęty.
Aleksander Mach – powiedział, że na rozwój kanalizacji, generalnie na sprawy
związane z problemem, który jest dziś omawiany, są pewne fundusze, z których
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można skorzystać i dlatego chciałby się dowiedzieć, czy została przeanalizowana
dostępność środków unijnych odnośnie infrastruktury i czy nie będzie projektów
z 90% dofinansowaniem unijnym, gdzie pozorna oszczędność podatku będzie dużo
niższa niż ewentualny zysk z projektu.
Michał Majewski – powiedział, że zostało to bardzo dokładnie przeanalizowane,
spółka pozyskała już pieniądze na projekt modernizacji i dofinansowanie nie różni
się niczym, jeżeli chodzi o miasto i o spółkę, podobne założenia są w przypadku
inwestycji.
Kazimierz Borzyszkowski – przypomniał, że na poprzedniej sesji była mowa, iż
Kościerzyna przystępuje do programu i będzie nowoczesne studium zarządzania
energią oraz będzie zamiana paliwa na kotłowni z węgla na gaz, całość inwestycji
ma kosztować w granicach 20 mln. zł., inwestorem jest miasto. Zapytał, co się
zmieniło.
Michał Majewski – zauważył, że jest to inny program i miasto w jego ramach może
pozyskać wyższe środki.
Aleksander Mach – zapytał, skąd ciągłe zmiany w projekcie uchwały, które jeszcze
wczoraj były nanoszone. Powiedział, że obawia się, iż generalnie cała uchwała i to
przedsięwzięcie, być może było przygotowane naprędce, chaotycznie, jeżeli ktoś
dzień przed dopatruje się zastosowania nie takich terminów, nie takich nazw, to
śmie twierdzić, że zbyt wiele czasu na przygotowanie tak poważnej uchwały nie
poświęcił. Zapytał, czy jest pewność, że uchwała jest należycie przygotowana i czy
nie ma obawy, iż za chwilę trzeba będzie znowu coś zmienić.
Robert Fennig – powiedział, że przeglądając po raz któryś te ponad 200 pozycji
znaleziono 6 rzeczy, które trzeba było poprawić, chodziło między innymi o pompy,
które w 4 pozycjach miały ten sam numer fabryczny. Spółce na pewno udałoby się
z tego wybrnąć w przyszłości, ale ponieważ na podstawie uchwały trzeba będzie
przejąć środki trwałe, ten błąd by się ciągnął.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
13 radnych głosowało za
4 radnych sprzeciwiło się
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXIX/224/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo
Infrastruktury „KOS-EKO” Spółka z o. o. w Kościerzynie nakładów poniesionych
na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kościerzynie została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 6.
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Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 234 w sprawie
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (zał. nr 8).
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.
13 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXIX/225/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego została podjęta większością głosów wg załącznika nr 8.
Teresa Preis – ogłosiła przerwę. Po przerwie wznowiła obrady.
Robert Fennig – przedstawił projekt uchwały na druku 235 w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2016-2018” (zał. nr 9) oraz prezentację multimedialną
(zał. nr 10).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXIX/226/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
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wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018” została podjęta
większością głosów wg załącznika nr 9.
Robert Fennig – przedstawił projekt uchwały na druku 236 w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna (zał. nr 11) oraz prezentację
multimedialną (zał. nr 12).
Michał Majewski – przedstawił opinię w sprawie wniosku dla taryfy zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (zał. nr 13).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że członkowie Komisji Komunalnej zajmą
indywidualne stanowiska na sesji.
Dawid Jereczek – powiedział, że członkowie Komisji Budżetowej zajmą
indywidualne stanowiska na sesji.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
2 radnych głosowało za
15 radnych sprzeciwiło się
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna nie została
podjęta.

W związku z wyczerpaniem porządku XXIX sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1515.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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