Protokół Nr XXXI/16
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 22 czerwca 2016 r.
od godz. 1300 do godz. 1505
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).
Teresa Preis – poinformowała, że burmistrz złożył wniosek o zmianę porządku
obrad (zał. nr 3).
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 4):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. 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 246,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
b. 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 247,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
c. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 37, położonej przy
ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 248,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
d. wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej
Kościerzyna nieruchomości stanowiącej działkę gruntu ozn. nr geodez. 237/10,
położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna;
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e.

f.

g.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 249,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających
azbest na rok 2016;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr
250,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
zmiany uchwały nr XXIII/184/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w spawie przyjęcie
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościerzyna”;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr
251,
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
zmiany uchwały nr VII/29/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 252,
– stanowisko – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
„Raport monitorujący realizację Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna na lata
2014 – 2020”;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Raport z monitorowania „Planu Działań na rzecz zrównoważonej energii dla
miasta Kościerzyna;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.
Przygotowanie miasta do sezonu letniego;
– pan Jan Dittrich – Dyrektor Kościerskiego Domu Kultury;
– pan Zbigniew Richert – Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie sesji.

Teresa Preis – zapytała, czy są uwagi do protokołu z XXIX i XXX sesji. W związku
z ich brakiem przystąpiła do głosowania.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Protokoły zostały przyjęte.
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Michał Majewski – przedstawił sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie
międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miasta oraz prezentację multimedialną
(zał. nr 5 i 6).
Teresa Preis – zapytała, czy są jakieś pytania. W związku z ich brakiem przeszła do
realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 246a 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 7).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, które chodniki planuje się wyremontować. Zapytał, czy
może uzyskać listę właścicieli, przedsiębiorców, którzy dołożyli się do budowy
ul. Jedności Robotniczej, jaką długość będzie miała ulica po wybudowaniu, w jakim
standardzie będzie, czy będzie z chodnikami, ze ścieżkami rowerowymi i czy będzie
przystosowana do przejazdu samochodów ciężarowych.
Michał Majewski – odpowiedział, że są to chodniki zaplanowane przez Wydział
Infrastruktury i Środowiska, między innymi będzie to chodnik na Osiedlu
Tysiąclecia oraz drobne remonty tam, gdzie jest to niezbędne ze względu na to, że
te środki nie są za duże. Jeżeli chodzi o ul. Jedności Robotniczej, to
przeanalizowano projekt, będzie to pierwszy odcinek ulicy, około 250 metrów,
będzie to odpowiadało standardowi przejazdu samochodów ciężarowych,
zabezpieczone środki nie wystarczą na chodniki, będzie je można dobudować
w późniejszym okresie.
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 XXXI/234/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 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 7.
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Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 247a 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 8).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXXI/235/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
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 została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 8.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 248 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 37, położonej przy ul. Antoniego
Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna (zał. nr 9).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – 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 XXXI/236/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 37,
położonej przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 9.
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Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 249 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna
nieruchomości stanowiącej działkę gruntu ozn. nr geodez. 237/10, położonej
w obrębie 11 miasta Kościerzyna (zał. nr 10).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – 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 XXXI/237/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy
Miejskiej Kościerzyna nieruchomości stanowiącej działkę gruntu ozn. nr geodez.
237/10, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie
wg załącznika nr 10.
Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 250 w sprawie
uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów zawierających azbest
na rok 2016 (zał. nr 11) oraz prezentację multimedialną (zał. nr 12).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXXI/238/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia wysokości stawki dotacji za demontaż wyrobów
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zawierających azbest na rok 2016 została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr
11.
Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 251 w sprawie zmiany
uchwały nr XXIII/184/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w spawie przyjęcie „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościerzyna” (zał. nr 13) oraz prezentację
multimedialną (zał. nr 14).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że ma pewne wątpliwości odnośnie Planu
i prosiłby o wyjaśnienie. Miesiąc temu otrzymał z biura Rady pismo podpisane
przez burmistrza dotyczące przedsięwzięć energetycznych przewidywanych
w najbliższym czasie (zał. nr 15). W obecnym projekcie, który Rada ma dziś
zatwierdzić, wygląda to troszkę inaczej (zał. nr 16). Zapytał, czy program "Ziemia
kościerska regionem o wysokiej efektywności" będzie realizowany równolegle, czy
będzie realizowany w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ponieważ na
jednym programie było 21 mln. zł. a już obecnie inwestycje sięgają 29 mln. zł.
Głównym problemem Kościerzyny jest fatalna jakość powietrza i priorytetem
powinna być poprawa jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, nad
którym Rada w tej chwili obraduje, na stronie 76 można przeczytać, że 2014 roku
były przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu (zał. nr 17).
Zapytał burmistrza, czy nie należałoby przekierunkować niektórych działań na
działania poprawiające jakość powietrza, ponieważ emisja dwutlenku węgla dla
mieszkańców jest sprawą jakby drugorzędną, zdrowie mieszkańców jest na pewno
najważniejsze.
Michał Majewski – powiedział, że program był konsultowany z instytucjami, które
go zaakceptowały i szkoda, że tych uwag pan radny nie przekazał na Komisji
Komunalnej i zostało to zaakceptowane jednogłośnie, bo mógłby odpowiedzieć na
to pytanie może bardziej szczegółowo. Dodał, że udzieli odpowiedzi na piśmie.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że na stronie 99, gdzie są opisane działania
w zakresie lokalnego wytwarzania ciepła, przy niektórych zadaniach jest dopisek,
że zadanie poprzedzone zostanie stosownymi analizami ekonomicznymi, a przy
niektórych nie. Zapytał, czy tylko niektóre zadania będą analizowane a reszta
z automatu wjedzie.
Ewa Chmielecka – odpowiedziała, że generalnie wszystkie działania będą
analizowane pod kątem efektywności finansowej i ekonomicznej, ale to, o czym
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mówił pan radny, dotyczy rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, a tak naprawdę
zastąpienia węzłów grupowych węzłami indywidualnymi.
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
1 radny wstrzymał sie od głosu
Uchwała Nr XXXI/239/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/184/16 z dnia 27 stycznia 2016r. w spawie
przyjęcie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kościerzyna” została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 13.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 252a w sprawie zmiany
uchwały nr VII/29/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
(zał. nr 18).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu opiniowała
projekt uchwały na druku 252, projekt uchwały na druku 252a członkowie Komisji
zaopiniują podczas głosowania na sesji.
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
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXXI/240/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego
2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 18.
Ewa Chmielecka – przedstawiła „Raport monitorujący realizację Strategii Rozwoju
Miasta Kościerzyna na lata 2014 – 2020” (zał. nr 19) oraz prezentację
multimedialną (zał. nr 20).
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
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Ewa Chmielecka – przedstawiła Raport z monitorowania „Planu Działań na rzecz
zrównoważonej energii dla miasta Kościerzyna (zał. nr 21) oraz prezentację
multimedialną (zał. nr 22).
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Jan Dittrich – przedstawił prezentację multimedialną na temat przygotowania
miasta do sezonu letniego (zał. nr 23).
Zbigniew Richert – przedstawił prezentację multimedialną
przygotowania miasta do sezonu letniego (zał. nr 24).

na

temat

Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał interpelację w sprawie
i przestawienia pomnika Aleksandra Majkowskiego (zał. nr 25).

renowacji

Michał Majewski – odpowiedział, że spotkanie odbyło się, pan Wawrzyniec Samp
powiedział, że materiał, z którego jest wykonany pomnik, nie nadaje się do
renowacji, obiecał, że przedstawi koszty ewentualnej zmiany popiersia i wtedy
Rada Miasta podejmie stosowną decyzję.
Krzysztof Barton – zapytał, czy istnieje możliwość przejazdu przez firmę KOS – EKO
w sezonie, który już jest i ulice wjazdowe do miasta od strony Starej Kiszewy,
Zblewa są zatłoczone, czy ta propozycja nadal jest aktualna i od kiedy ewentualnie
zostanie to udostępnione dla kierujących i wjeżdżających do naszego miasta.
Zapytał, czy został już wytypowany pomnik, który zostanie zrewitalizowany za
pieniądze zebrane 1 listopada.
Michał Majewski – powiedział, że wydaje mu się, iż na ulotkach był pomnik, który
ma być odnowiony, niemniej udzieli pisemnej odpowiedzi. Porozmawia z panem
dyrektorem KOS – EKO i ustali, żeby na okres letni udostępnić do godziny 18
przejazd przez oczyszczalnię.
Tomasz Dargacz – przypomniał, że od kilku lat mieszkańcy ul. Kasztanowej,
Norwida i Staszica dopytują się, czy jest możliwość otwarcia placów zabaw,
zwłaszcza dziadkowie opiekujący się wnukami proszą żeby była możliwość już
wcześniej, przed południem, wejścia na place zabaw.
Michał Majewski – powiedział, że place zabaw będą otwarte do godz. 17 – 18.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
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Katarzyna Knopik – zaprosiła na wyjątkowe wydarzenie, które w tym roku odbywa
się na ziemi kościerskiej, a mianowicie we Wdzydzach. W imieniu Gminy
Kościerzyna, w imieniu Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego serdecznie zaprosiła
na XVIII Światowy Zjazd Kaszubów, który 2 lipca odbywać się będzie we Wdzydzach
w Gminie Kościerzyna, dla niezmotoryzowanych jest możliwość dojazdu
specjalnym, kaszubskim pociągiem, który rusza o godzinie 914 z Kościerzyny, wraca
wieczorem.

W związku z wyczerpaniem porządku XXXI sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1505.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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