Protokół Nr XXX/16
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 25 maja 2016 r.
od godz. 1400 do godz. 1615
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 19 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).
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 3):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych
pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 237,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
b. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez.
1476/2, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna, przy ul. 66 Pułku
Kaszubskiej Piechoty;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 238,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
c. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych
umów dzierżawy;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 239,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
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d. uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 240,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
e. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu
zabudowy
mieszkaniowo-usługowej
położonego
pomiędzy
ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy
ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 241,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
f. zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego
2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta
Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia
sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/13 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia
stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania;
– pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży Miejskiej w Kościerzynie –
druk nr 242,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
g. oddalenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Kościerzynie;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 243,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.
Teresa Preis – zapytała, czy są uwagi do protokołu z XXVII i XXVIII sesji. W związku
z ich brakiem przystąpiła do głosowania.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał

2

Protokoły zostały przyjęte.
Ewa Aleksandrowicz – przedstawiła sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu
w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miasta oraz prezentację
multimedialną (zał. nr 4 i 5).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – przypomniał, że pani burmistrz mówiła, iż
w najbliższym czasie odbędą się konsultacje do „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej”. Zapytał, jaka firma jest wykonawcą tego Planu i w jaki sposób
mieszkańcy zostaną poinformowani o konsultacjach.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że w kwietniu, kiedy brał udział w kontroli
w Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, dyrektor przekazał informację, że
rzekomo była zarezerwowana jakaś pula pieniędzy na remont pomostu. Zapytał,
czy pomost będzie tylko przesunięty i nic więcej nie będzie się z nim działo, czy
może zostanie doinwestowany, bo wymaga jakiś prac, na co mieszkańcy mogą
liczyć.
Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”
wykonuje firma Green Wood, informacja na ten temat jest na stronie miasta, po
uzgodnieniach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska Plan zostanie
rozesłany radnym. W budżecie Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na
wniosek dyrektora, zabezpieczono dosyć sporą kwotę na remont pomostu, po
społecznej akcji okazało się, iż można to było wykonać bez dużych nakładów,
głównie dzięki Straży Pożarnej, która zaangażowała się do prac związanych
z nurkowaniem, jak również wykorzystując umiejętności w działaniach na
akwenach wodnych, niektóre firmy budowlane użyczyły sprzęt na kilka godzin.
Pomost udało się przesunąć o 5 metrów i w trakcie przesuwania okazało się, iż
konstrukcja jest jeszcze na tyle wytrzymała, że nie trzeba ponosić dużych
nakładów, wystarczy uzupełnić kilkanaście desek. Środki zgromadzone z budżecie
KOSiRu można np. przeznaczyć na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku
nad jeziorem. Poinformowała, że należy jeszcze wykonać dojścia do pomostu
w postaci dosypania piasku.
Tomasz Dargacz – powiedział, że ma pytanie dotyczące i związane z „Kawką”,
a mianowicie chodzi mu o 2 bloki na ul. Chojnickiej, dla których pojawiło się
światełko w tunelu, w niedalekiej perspektywie mogą zostać podłączone. Dwa lata
temu mieszkańcy odmówili, sprzeciwili się, pan prezes rozpoczął ankietowanie
miesiąc temu. Zapytał, czy mieszkańcy już się wypowiedzieli, czy chcą podłączenia
do KOS – EKO.
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Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że są to budynki komunalne i socjalne, na razie
trwają obliczenia jak to by miało wyglądać, kilka osób na pewno wyraziło swój
akces na podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Krzysztof Barton – zapytał, jak długo będzie jeszcze trwał proces projektowania
Węzła Integracyjnego i czy w tym roku rzeczowo uda się go zrealizować.
Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że w tej chwili trwa intensywna faza
projektowania i przygotowania się, ponieważ do 1 lipca trzeba złożyć wniosek,
żeby uzyskać ewentualne dofinansowanie.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 237 w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą
Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim (zał. nr 6).
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.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXX/227/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
niezabudowanych pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 6.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 238 w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 1476/2,
położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna, przy ul. 66 Pułku Kaszubskiej Piechoty
(zał. nr 7).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – poprosił o rozważanie, aby pozostały teren, który jest
zlokalizowanych na tych 2 działkach, przeznaczyć na parking.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze 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 XXX/228/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr
geodez. 1476/2, położonej w obrębie 06 miasta Kościerzyna, przy ul. 66 Pułku
Kaszubskiej Piechoty została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 7.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 239 w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat oraz na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy
(zał. nr 8).
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 jeszcze 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 XXX/229/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 10 lat
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
przedmiotowych umów dzierżawy została podjęta jednogłośnie wg załącznika
nr 8.
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Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 240 w sprawie uchylenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta
Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7 (zał. nr 9).
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 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 XXX/230/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7 została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 9.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 241 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz
budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie
(zał. nr 10).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXX/231/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego
pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej
przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie została podjęta większością głosów
wg załącznika nr 10.
Tomasz Smuczyński – przedstawił projekt uchwały na druku 242 w sprawie zmiany
Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego
2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta
Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia
sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/13 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za
parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania (zał. nr 11).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – powiedział, że intencją powołania strefy płatnego parkowania
było ograniczenie postoju samochodów w śródmieściu, w centrum naszego miasta,
a jego zdaniem ta uchwała znacznie wykracza poza strefę śródmiejską. Stwierdził,
że bardziej trzeba zadbać o miejsca, które można wyznaczyć na miejsca
parkingowe, żeby je przygotować i udostępnić mieszkańcom a nie im je ograniczać.
Zauważył, że ul. Kupiecka jest jednokierunkowa i nie widzi problemu, żeby po
jednej stronie nie mogły parkować samochody, bo nikomu i niczemu nie
przeszkadzają.
Aleksander Mach – zapytał, skąd pomysł na rozszerzenie strefy płatnego
parkowania. Powiedział, że być może warto by było pójść w kierunku zwiększania
ilości miejsc parkingowych, wyznaczania nowych miejsc, przygotowywania nowych
parkingów a nie tylko w kierunku zwiększenia poboru opłat, bo staje się to
uciążliwe. Zauważył, że celem wprowadzania opłat parkingowych jest zwiększona
rotacja w samym centrum miasta pojazdów, które się tam zatrzymują. Zapytał, kto
jest pomysłodawcą tego projektu i czy jest przygotowany jakiś plan, czy jest
perspektywa na to, aby ilość miejsc parkingowych w naszym mieście zwiększała
się.
Tomasz Smuczyński – odpowiedział, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania
w żaden sposób nie ogranicza liczby miejsc postojowych, w dalszym ciągu te
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miejsca będą wyznaczone, tylko po prostu będą musiały być konkretnie
wyznaczone. W tym obszarze są dwa parkingi i całe ciągi postojowe, głównie na
ul. Kupieckiej, więc w żaden sposób ta liczba nie będzie ograniczona, tylko
wyznaczona i będzie większa dostępność tych miejsc poprzez wprowadzoną
wymuszoną rotację spowodowaną uiszczaniem opłaty. Ten teren to bezpośrednie
sąsiedztwo strefy płatnego parkowania, gro osób, które wcześniej korzystało
z terenu śródmieścia, objętego strefą płatnego parkowania, znalazło sobie miejsce
na całodzienne postoje, właśnie w rejonie ul. Kupieckiej. W chwili obecnej jest
problem z zaparkowaniem pojazdów, pojazdy parkują w miejscach
niedozwolonych, na przejściach dla pieszych, na chodnikach, na skrzyżowaniach.
Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że występowały skargi mieszkańców na
niemożliwość wyjechania z posesji przy tych ulicach. Zauważyła, że w pobliżu są
dwa duże, bezpłatne parkingi. Jeżeli chodzi o rozbudowę, to myśli, iż wszyscy
obecni chcieliby, aby wszędzie były parkingi. Jak na razie duży, nowy parking nie
jest planowany, niemniej wszędzie gdzie się da na osiedlach mieszkaniowych Urząd
stara się utwardzać fragmenty przestrzeni wolnej.
Krzysztof Barton – powiedział, że nie do końca może zgodzić się z panem
komendantem, ponieważ skoro zostaną wyznaczone miejsca parkingowe zgodnie
z prawem, to ich ilość będzie mniejsza niż w tej chwili. Zwrócił uwagę, że dobrze by
było zadbać o miejsca, które są bezpłatne, a mianowicie chodzi mu o samochody,
które są wystawione na sprzedaż z karteczkami i o samochody z reklamami skupu
samochodów.
Karina Młodzianowska – zapytała, czy strefa jest rozszerzana na wniosek
mieszkańców.
Ewa Aleksandrowicz – zaprzeczyła.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że uważa, iż rozszerzanie strefy płatnego
parkowania jest bardzo nieprzyjazne dla mieszkańców i dla osób przyjeżdżających
z zewnątrz i nie należy iść w tym kierunku. Coraz więcej osób przyjeżdżających do
naszego miasta skarży się, że gdziekolwiek chcą na chwileczkę stanąć, żeby
zobaczyć nasze miasto, skorzystać z usług, które dzieją się w naszym mieście,
wszędzie są strefy płatnego parkowania.
Tomasz Dargacz – podziękował radnemu Bartonowi za pewne spostrzeżenie,
w pewnej mierze zgadza się z nim, jeżeli chodzi o kwestię z karteczkami.
Wielokrotnie przejeżdża ul. Wojska Polskiego i od lat widzi ten problem, próbował
w poprzedniej kadencji jakoś go rozwiązać, zwrócić uwagę w komisjach, ale po
dwóch latach poddał się, ówczesny przewodniczący jakoś nie widział w tym
problemu.
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Ewa Aleksandrowicz – podkreśliła, iż faktycznie najlepiej jest jak te miejsca są
wszędzie dostępne i bezpłatne. W Kościerzynie jest kilka dużych parkingów
bezpłatnych np. na ul. Szopińskiego, ul. Wojska Polskiego. Zwróciła uwagę, iż strefa
rozszerzyła się w kierunku byłego dworca PKS i na tym placu zawsze są jakieś
miejsca wolne.
Tomasz Smuczyński – powiedział, że kwestia pojazdów pozostawianych na dłuższy
okres czasu jest znana Straży Miejskiej od zawsze, w niektórych miejscach można
bezproblemowo nawet dany pojazd odholować, jeżeli zachodzą ku temu
przesłanki, ale nie zawsze zachodzą przesłanki jasne i czytelne, w wielu
przypadkach interwencja sprowadza się do przekazania informacji właścicielowi,
który pozostawia numer telefonu w pojeździe, że nie jest to miejsce do
prowadzenia transakcji zbytu pojazdu. Dodał, że są też przypadki z którymi trudniej
jest wojować, ostatnio usuwano pojazd dopiero w momencie, gdy udało się
stwierdzić, że nie jest wyposażony w silnik. Przypadki, które są na ul. Wojska
Polskiego są Straży znane, zbierany jest materiał na temat możliwości usunięcia 2
pojazdów reklamujących skup pojazdów.
Karina Młodzianowska – zwróciła uwagę, że mieszkańcy zgłaszają, iż parking przy
ul. Szopińskiego tak naprawdę nie jest parkingiem dostępnym, ona sama
analizowała tą sytuację i faktycznie nie można tam zaparkować, z parkingu tego
korzystają pracownicy urzędów i miejsc w pobliżu, więc nie można mówić, iż jest to
parking z którego mogą korzystać ludzie przyjeżdżający, turyści. Powiedziała, że
jeżeli faktycznie są miejsca bezpłatne, to prosi, żeby wyjść z taką informacją, aby
Kościerzyna była miastem bardziej przyjaznym, żeby do Kościerzyny chciało się
przyjeżdżać, bo płatne strefy wpływają negatywnie.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że na pewno na problem parkowania trzeba
spojrzeć trochę szerzej i nie tylko w kontekście strefy płatnego parkowania, ale
można to też zauważyć w innych sytuacjach. Pan komendant mówił, że
samochody, które parkowały w śródmieściu po wprowadzeniu strefy płatnego
parkowania przeniosły się w rejon ul. Kupieckiej, teraz strefa zostanie przeniesiona
na ul. Kupiecką i za chwilę pojawi się problem na osiedlach. Zapytał, czy za chwilę
nie okaże się, iż strefę płatnego parkowania trzeba będzie przesunąć.
Tomasz Smuczyński – powiedział, że strefa płatnego parkowania to jest wyjątkowy
obszar, który daje możliwość zaparkowania tym, którzy muszą zaparkować w danej
części. Kwestie przenoszenia się strefa płatnego parkowania przerabiają miasta,
które wcześniej wprowadziły tego typu rozwiązania i z tego, co wie, głownie na
wnioski mieszkańców strefy są rozszerzane o następne ulice, do których próbują
wjeżdżać osoby dojeżdżające do pracy, bo szukają miejsc, które są bezpłatne.
Parkingi ogólnodostępne na terenie miasta są parkingami ogólnodostępnymi bez
żadnych ograniczeń dla wszystkich pojazdów, które mogą zaparkować na danym
parkingu, wprowadzanie regulaminów parkingów wymaga całego systemu
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nadzoru, kontroli, co jest sporym zakresem prac niewspółmiernym do korzyści
jakie może przynieść.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że jest to zrozumiałe, że mieszkańcy zawsze
będą szukali bezpłatnych miejsc i rozumie, że trzeba wymusić rotację, tylko zmierza
do tego, żeby w takim kierunku nawet poszerzyć strefę płatnego parkowania, aby
nie odczuli tego negatywnie mieszkańcy bloków, czy udający się do sklepów.
Aleksander Mach – zauważył, że niebezpiecznie blisko strefa zbliża się do dużych
skupisk ludności, do bloków, większość mieszkańców bloków nie dysponuje
gruntem, na którym może swój samochód pozostawić. Na parking przy
ul. Rzemieślniczej, Kupieckiej miasto otrzymało spore dofinansowanie ze środków
unijnych i chciałby się dowiedzieć, czy nie ma jakiegoś konfliktu, czy nie ma
trwałości projektu i czy można opłaty pobierać. Zapytał, czy można dziś
wprowadzać opłatę za miejsca postojowe nie oferując nic w zamian. Zapytał, ile
miejsc parkingowych powstało w 2015 r. w naszym mieście.
Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
11 radnych głosowało za
5 radnych sprzeciwiło się
3 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XXX/232/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24
lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta
Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia
sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/13 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10
Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za
parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania została podjęta
większością głosów wg załącznika nr 11.
Anna Zdrojewska – przedstawiła projekt uchwały na druku 243 w sprawie
oddalenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w Kościerzynie (zał. nr 12).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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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 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 XXX/233/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie oddalenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
Nr 1 w Kościerzynie została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 12.
Teresa Preis – przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał zapytanie w sprawie fontanny miejskiej (zał. nr
13), w sprawie pomnika Aleksandra Majkowskiego (zał. nr 14) oraz w sprawie
zmiany oznakowania części ul. Różanej (zał. nr 15).
Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że jeżeli chodzi o fontannę, to jest awaria
urządzenia sterującego, urządzenie zostało zamówione i do momentu rozpoczęcia
sezonu wakacyjnego, czyli do końca czerwca, fontanna na pewno będzie działała.
Na przestawienie pomnika Aleksandra Majkowskiego na pewno potrzebna będzie
uchwała Rady Miasta, niemniej odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Krzysztof Jażdżewski – odczytał interpelację w sprawie ustawienia koszy na śmieci
po obu stronach ul. Kartuskiej (zał. nr 16).
Ewa Aleksandrowicz – zauważyła, iż sprawa koszy na śmieci wraca jak bumerang,
dobrze by było gdyby wszędzie stały, ale chyba nie uda się zapobiec zaśmiecaniu
trawników. Dodała, że jest praktyka, żeby przy przystankach autobusowych,
w miejscach gdzie są ławki, kosz na śmieci stał.
Krzysztof Jażdżewski – powiedział, że na ul. Kartuskiej są 2 przystanki i nie ma przy
nich kosza.
Aleksander Mach – powiedział, że jedną z inicjatyw w ramach budżetu
obywatelskiego, która będzie w tym roku realizowana, jest plac zabaw pomiędzy
blokiem Staszica 5 i 7. Zapytał, jak przebiega realizacja tej inwestycji i kiedy
mieszkańcy mogą spodziewać się oddania placu do użytku.
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Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że wszystkie place zabaw i wszystkie
urządzenia sportowe zostały zamówione u jednego wykonawcy, termin realizacji to
koniec czerwca.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że w związku z sytuacją, która zaistniała
w Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych chciałby zapytać
przewodniczącą Komisji Statutowej, panią Katarzynę Knopik, kiedy Komisja
odbędzie się.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że chciałaby zwrócić uwagę na uchwałę Rady
Miasta powołującą Komisję Statutową, w której zapisano konkretne zadania, czyli
dostosowanie Statutu Miasta do obowiązujących przepisów prawa a nie wie, czy
kwestia ilości członków komisji jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów
prawa, ale jeżeli radni chcą się spotkać i zająć tą sprawą, to mogą, ale bez jej
udziału.
Zdzisław Radelski – stwierdził, że przedmówczyni powinna zrezygnować
z przewodniczenia komisji.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że nigdy nie zwoływała posiedzenia komisji.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że chciałby się dowiedzieć kto zwoływał
posiedzenia komisji i w jaki sposób można ją zwołać. Dodał, że rozumie, iż Komisja
miała dostosować Statut do obowiązującego prawa, ale obowiązujący stan jest
taki, iż komisja nie działa a w Statucie jest zapis, że działa, więc myśli, iż warto się
nad tym tematem pochylić, tym bardziej, że na poprzedniej sesji padł taki wniosek
i został przegłosowany.
Teresa Preis – poinformowała, iż złożyła takie pismo do pani przewodniczącej
Komisji Statutowej, żeby Komisja tą sprawą się zajęła. W piśmie zaznaczyła, żeby
Komisja zajęła się dwoma punktami, pierwszy punkt dotyczył zmiany ilości składu
osobowego komisji stałych Rady Miasta, drugi dotyczył rozwiązania komisji, gdy nie
ma wymaganej ilości członków.
Katarzyna Knopik – zauważyła, że nie broni radnym spotykać się, pan
wiceprzewodniczący Komisji Statutowej lub pani wiceprzewodnicząca może zwołać
takie posiedzenie. Dodała, że mówiła, iż nie chce brać w tym udziału, bo ma
troszeczkę wrażenie, iż ktoś nabałaganił, a teraz rękoma Komisji Statutowej chce
się rozwiązać polityczną awanturę. Powiedziała, że nie po to zapisywała się do
Komisji Statutowej i zgodziła się objąć funkcję przewodniczącej, żeby w tej chwili
brać udział w politycznych przepychankach, nie do tego celu ma służyć roczna
praca. Jeszcze miesiąc temu wnosiła merytoryczne uwagi do pana sekretarza i do
pani mecenas i uważa, że to jest niewłaściwy kierunek, żeby tą polityczną awanturę
rozwiązywać w Komisji Statutowej, jest zdania, że ci, którzy doprowadzili do tej
sytuacji, powinni ją rozwiązać.
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Karina Młodzianowska – powiedziała, że jest trochę zaniepokojona tą sytuacją,
zbulwersowała ona mieszkańców, wiele osób pyta ją dlaczego przewodniczący
Paweł Liedtke został odwołany. Ostatnio było wspólne posiedzenie komisji i nie
wie dlaczego ta sprawa nie została tam poruszona, nie rozumie też tego, dlaczego
pan Tomasz Dargacz, który przeprowadził całą tą akcję, nie zgłosił nowych
członków. Usłyszała również, że pan Paweł Liedtke został wyrzucony z Rady Miasta,
bo ludzie nie wiedzą dokładnie, dlatego dziwi się, że na ostatnim wspólnym
posiedzeniu tego tematu nie było i dlaczego pan Tomasz Dargacz nie przygotował
rozwiązania.
Teresa Preis – powiedziała, że jako przewodniczący Rady nie ma sobie nic do
zarzucenia, bo zajęła się tym tematem. Na wspólnym posiedzeniu było ograniczony
czas, radni spotkali się o godzinie 13 a o godzinie 14 była sesja i czas nie pozwalał
na szerszą dyskusję, tym bardziej, że dwa razy dawała czas na uzupełnienie składu
osobowego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych. Zauważyła, że
pośpiechu nie było również z tego względu, że do tej pory Komisja Porządku
Publicznego nie miała jakby takich bardzo pilnych zadań, które miałaby opiniować
na sesję Rady Miasta.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że bardzo się cieszy, iż radna Katarzyna nie
zabrania się spotykać, ale chciałby tylko zauważyć, że przez to, iż był wniosek na
poprzedniej sesji przegłosowany, skierowany został do Komisji Statutowej, stąd
jego grzeczne pytanie skierowane w stronę radnej, czy będzie zwoływała
posiedzenie Komisji Statutowej.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że pani przewodnicząca bardzo często goni
radnych do pracy, ale chciałaby tylko zaznaczyć, iż to czasami nie jest tak, iż nie ma
czasu, bo na ostatnią wspólną komisję pan burmistrz, Michał Majewski, spóźnił się
pół godziny, a radni czekali. Dodała, że radny Waldemar Kujach bardziej zajął się
oskarżaniem jej, jako radnej, że krytykuje jednego z dyrektorów. Zaznaczyła, iż nie
krytykuje konkretnie pracy pana dyrektora Jana Dittricha, tylko pilnuje dyscypliny
finansowej jednostki, bo jasno jest zapisane, że radny przestrzega dyscypliny
finansowej i budżetowej jednostek podlegających pod miasto.
Aleksander Mach – powiedział, że w związku z tym, iż ten pat trwa już jakiś czas,
nie wie, czy ta Komisja pracuje, czy nie, nie wie, czy w ogóle istnieje, bo wydaje mu
się, iż nie pracuje, bo nie ma odpowiedniego składu osobowego, ten temat
zarówno na komisji wspólnej w ubiegłym tygodniu nie był poruszony, dziś widzi, że
każdy chce przemilczeć ten niewygodny temat. W związku z tym, że Komisja nie
pracuje, faktycznie de facto nie istnieje, nie ma wymaganej ilości członków, składa
wniosek o rozwiązanie Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
i o rozdysponowanie jej zadań poszczególnym komisjom.
Tomasz Dargacz – powiedział, że padło troszeczkę nieprawdziwych informacji,
dlatego postara się je troszeczkę, w dużym skrócie naprostować. Po pierwsze, nie
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jest prawdą, iż Komisja nie pracuje, ponieważ wczoraj, co prawda bez członków,
którzy odeszli z Komisji, doszło do spotkania, omówione zostały wszystkie
najważniejsze kwestie związane z pracą Komisji oraz sprawy bieżące. Pani
przewodnicząca złożyła wczoraj wniosek do Komisji Statutowej o tym, żeby komisja
stanowiła od 4 do 9 radnych i jeżeli taki wniosek zostałby przegłosowany, to będzie
znaczyło, że komisja dalej może spełniać swoje statutowe obowiązki. Dodał, że
zajęli się jednym, bardzo ważnym problemem i też zajmą się przed najbliższą sesją,
a mianowicie zgłosili się do niego bezdomni z prośbą, która dla nich okazała się
niezwykle pilna i ważna, z takimi może uwagami, pretensjami, że nie pamiętamy
o nich, że jest taki dzień „Dzień Ludzi Bezdomnych”, 14 kwietnia. Odpowiedział
osobom, które zwracały mu uwagę, że zajmą się tym problemem, że w przyszłym
roku nie zapomną o ludziach bezdomnych, ale też przypomniał, że nie jest to
całkowicie prawda, ponieważ w poprzedniej kadencji właśnie radni Michał
Majewski, Karczewski jak i Dargacz złożyli taki wniosek i przekonali ówczesnego
pana burmistrza Czuchę i ogrzewalnia w następnym roku powstała i działa do dziś.
Bezdomni przedstawili kolejne swoje problemy, których nie chce teraz
przedstawiać, bo zajęłoby to kilkanaście, kilkadziesiąt minut, postara się na
następnym spotkaniu, przed sesją Rady Miasta, ten problem omówić na komisji.
Michał Kujach – zaznaczył, że wniosek do Komisji Statutowej o zmniejszenie
minimalnej liczby członków komisji nie padł z ich strony. Powiedział, że nie potrafi
tego do końca zrozumieć i dziwi się, iż najwięcej w sprawie Komisji Porządku
Publicznego i Spraw Społecznych mają do powiedzenia radni, którzy, z tego co
pamięta, nie brali udziału w jej pracach. Jeżeli ktoś chce naprawiać otaczający
świat, to proponuje, żeby zaczął naprawę od siebie.
Katarzyna Knopik – podziękowała za słowa pana radnego Michała Kujacha, bo
powiedział bardzo mądrą rzecz. Wiele osób zajmuje się w tej chwili sprawami
Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych i szkoda, że muszą się tym
zajmować a nie zajmują się kwestiami ważnymi dla mieszkańców, takimi jak
miejsca parkingowe, opłaty za wodę i ścieki, kwestia dróg i chodników itd., szkoda,
że dzięki przedmówcy i jego kolegom Rada musi zajmować się kwestiami
proceduralnymi i kwestiami Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych.
Dodała, że chciałaby sprostować jedną rzecz, którą powiedział radny Dargacz, bo
raczył on powiedzieć, że przegłosowanie w Komisji Statutowej zmiany ilości
członków danej komisji powodować będzie, że Komisja Porządku w liczbie 4
członków będzie działać, a tak nie jest. Komisja pracuje nad projektem zmian do
Statutu Miasta, potem ten projekt muszą zaopiniować wszystkie stałe komisje
Rady, musi być podjęta uchwała Rady, uchwała musi zostać opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i dopiero wtedy te zmiany
mogą wejść w życie. Powiedziała, że bardzo szanuje wniosek radnego Aleksandra
Macha i cieszy się, iż on padł, bo trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie i trzeba je
znaleźć wspólnie, jeżeli nowo wybrany przewodniczący nieistniejącej Komisji
Porządku Publicznego nie radzi sobie z tym problemem. Powiedziała, że nie jest
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przekonana co do tego, iż w zależności od koniunktury w danym momencie należy
zmniejszać liczbę członków, likwidować komisję, są to poważne decyzje, w jej
przekonaniu Komisja Porządku ma istotne zadania, którymi powinna się zajmować.
Zwróciła się do radnego Tomasza Dargacza, że Komisja nie opiniowała, bo jej nie
ma, a chyba powinna zaopiniować uchwałę w sprawie zmiany w strefie płatnego
parkowania. Stwierdziła, że propozycja pani radnej Kariny Młodzianowskiej, aby
wspólnie rozwiązać ten problem, spotkać się na wspólnym posiedzeniu komisji, być
może przed kolejną sesją, jest dobrą propozycją, chyba, że pan radny Tomasz
Dargacz, pan radny Waldemar Kujach, pan radny Michał Kujach i pan radny Adam
Laska zaproponują najlepsze dla wszystkich rozwiązanie, czyli na przykład dwóch
dodatkowych członków Komisji, którzy mogą od razu zaangażować się w pracę, aby
wszystko bez problemu działało, tak jak do tej pory.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że nie może wypowiedzi pana radnego
Michała Kujacha zostawić bez komentarza, ponieważ nie jest tak, iż każdy powinien
zacząć od siebie, radny to jest funkcjonariusz publiczny, który działa w interesie
mieszkańców miasta i dba o wizerunek Rady, więc brzydkie są zarzuty radnego, że
radni zajmują się teraz komisją, w której radny zasiada. Zauważyła, że gdyby radni
tego nie zepsuli, to teraz nie trzeba by było tego naprawiać. Dodała, że nie można
dostosowywać Statutu, o czym mówiła koleżanka radna, do aktualnych potrzeb, to
są normy, których należy się trzymać. Złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji, bo
uważa, iż rozmawiać należy na komisji a nie na sesji.
Teresa Preis – zapytała radnego Aleksandra Macha, czy podtrzymuje swój wniosek,
czy go wycofuje.
Aleksander Mach – powiedział, że wycofuje wniosek.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji.
14 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
3 radnych wstrzymało się
Wniosek został przyjęty.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że do końca czerwca trzeba podjąć decyzję
odnośnie dalszego uczestnictwa bądź wyjścia ze Związku Gmin Wierzyca, bodajże
w lutym Komisja Budżetowa rozmawiała na ten temat z panią burmistrz, która
poinformowała, iż trwają analizy. Zapytała, czy analizy zostały już zakończone, czy
jest jakaś pisemna informacja na ten temat. Poprosiła panią burmistrz
o przekazanie tych informacji radnym przynajmniej tydzień przed wspólnym
posiedzeniem komisji tak, aby mogli się z nim zapoznać, przeanalizować i swoje
wnioski w tej sprawie sformułować.
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Ewa Aleksandrowicz – powiedziała, że jest propozycja, aby wspólne posiedzenie
komisji na temat gospodarki odpadami odbyło się 6 czerwca. Tydzień prędzej
przesłane zostaną materiały na temat analizy. Na tym spotkaniu przedstawiona
zostanie również informacja na temat realizacji obwodnicy.
Teresa Preis – zaproponowała, aby wspólne posiedzenie odbyło się 16 czerwca.
Zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem przeszła do
realizacji kolejnego punktu w porządku obrad. Poinformowała, że w czerwcu
będzie sesja absolutoryjna oraz sesja robocza. Kolejną ważną sprawą jest turniej
gmin, który odbędzie się 17 czerwca. Poprosiła o zgłaszanie się do uczestnictwa.
Jacek Konkol – poinformował, że nagrody Rady Miasta dla sportowców i działaczy
sportowych otrzymali: pani Dominika Brzezińska, pan Marcin Łukowicz, pani
Weronika Lisakowska, pan Wojciech Pobłocki, pan Jacek Rogowski, pan Patryk
Serkowski.
Teresa Preis – poinformowała, że gala wręczenia Medali im. Tomasza Rogali oraz
nagród dla działaczy kultury odbędzie się 20 czerwca w Sali Szopińskiego, prace
przygotowawcze trwają, było troszeczkę przepychanek odnośnie tego tematu.
Aleksander Mach – zaprosił na XXV Pomorskie Agro Targi i Pomorską Wojewódzką
Wystawę Zwierząt Hodowlanych, które odbędą się w dniach od 4 do 5 czerwca.

W związku z wyczerpaniem porządku XXX sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1615.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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