Protokół Nr XXXII/16
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 22 czerwca 2016 r.
od godz. 1600 do godz. 1945
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. Wykonanie budżetu miasta Kościerzyna za 2015 r.;
– przedstawienie materiałów przez Skarbnika Miasta, pana Jarosława Laskę,
– opinia Komisji Rewizyjnej,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za
2015 rok – druk nr 244.
4. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2015r.;
– wniosek Komisji Rewizyjnej,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Kościerzyna za 2015 rok – druk nr 245.
5. Zakończenie sesji.
Jarosław Laska – przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2015 rok (zał. nr 4).
Karina Młodzianowska – odczytała opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kościerzyna w sprawie wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2015 rok
(zał. nr 5). Powiedziała, że chciałaby przeprosić za zajęcie czasu, bo tak naprawdę
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nie rozumie, dlaczego miała czytać wniosek, dlaczego pani przewodnicząca poleciła
jej go czytać, jeżeli go zmieniła.
Teresa Preis – poprosiła panią mecenas o wyjaśnienie tej kwestii.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – powiedziała, że jeżeli chodzi o wniosek, który pani
przewodnicząca złożyła do Rady, to wynika to z prostej przyczyny, wykonanie
budżetu został potwierdzone, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną
opinię w tej sprawie i tu Rada zdecyduje o tym, czy mając pełen obraz wszystkich
poszczególnych opinii, przyjąć sprawozdanie, czy nie przyjąć. Dodała, że są
orzeczenia zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Sądu Administracyjnego,
z których jednoznacznie wynika, że to rada a nie komisja rewizyjna, na swoim
posiedzeniu rozpatruje wszystkie poszczególne elementy, które składają się na
całość procedowania wykonania budżetu i wniosek z tego jest jednoznaczny, że
jeżeli przewodniczący rady uzna, że te wszystkie elementy są do przedłożenia
radzie i budżet jest wykonany, to nie może wystąpić z wnioskiem o nieprzyjęcie
sprawozdania z budżetu, który jest wykonany.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że artykuł 18a ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym mówi, że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy
i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Dodała, że w pełni zgadza się z panią mecenas, która mówi
o tym, że są orzeczenia sądu twierdzące, że rada gminy nie jest związana
wnioskiem komisji rewizyjnej, natomiast nie chodzi o radę gminy tylko o panią
przewodniczącą, która podjęła decyzję za Komisję Rewizyjną i za całą Radę Miasta
przedstawiając taki a nie inny wniosek i taki a nie inny projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla burmistrza. Do tej pory, od początku istnienia samorządu
gminnego w mieście Kościerzyna, chyba, że się myli, zawsze uchwała w sprawie
absolutorium podejmowana była na wniosek Komisji Rewizyjnej, dziś ma być
inaczej i nie rozumie dlaczego.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – powiedziała, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek
do Rady o to, żeby przyjąć bądź nie sprawozdanie, natomiast zawsze tak było i jest,
że to przewodniczący Rady wprowadza wnioski na posiedzenie komisji. Dodała, że
nie neguje tego, iż Komisja Rewizyjna ma prawo i obowiązek swoją opinię wydać
w oparciu o dokumenty, które ma. Zauważyła, że jeżeli Rada uzna, iż trzeba
zmienić wniosek pani przewodniczącej, to może to zrobić.
Jarosław Laska – odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (zał. nr 6).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
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Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że Komisja Komunalna pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
mówi, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady
oraz prowadzenie obrad rady. Inicjatywę uchwałodawczą, z tego, co jej wiadomo,
ma kilka osób, kilka różnych grup radnych, nie tylko pani przewodnicząca. Zapytała,
dlaczego przez kilkanaście lat funkcjonowania samorządu miejskiego Kościerzyny,
zawsze uchwała w sprawie absolutorium była podejmowana na wniosek Komisji
Rewizyjnej, a dziś jest inaczej, jest ona podejmowana na wniosek
przewodniczącego Rady Miasta. Jeżeli na wniosek przewodniczącego Rady, którego
zadaniem jest wyłącznie organizowanie pracy Rady i prowadzenie obrad, to równie
dobrze mogłaby być na wniosek burmistrza miasta Kościerzyna, klubu radnych
a może grupy radnych. Przy dyskusjach w sprawie wykonania budżetu i w sprawie
absolutorium Komisja Rewizyjna spotykała się dwa razy, podczas pierwszego
spotkania Komisja nie podjęła decyzji, jako, że głosowanie w sprawie absolutorium
wyglądało w następujący sposób: 2 głosy za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Zapytała,
jaki był cel i sens kolejnego spotkania Komisji Rewizyjnej, aby wypracować wniosek
w sprawie absolutorium, jeżeli i tak ten wniosek nie został wzięty pod uwagę przy
konstruowaniu porządku obrad i projektów uchwał na dzisiejszą sesję.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – powiedziała, że może tylko powtórzyć to, co już
mówiła, są opinie prawne, Komisja Rewizyjna otrzymała je, są orzeczenia w tej
kwestii, były przypadki kiedy Komisja Rewizyjna wnosiła, były przypadki kiedy
przewodniczący Rady wnosił. Jeżeli radni nie zgadzają się, to mogą zmienić
porządek, głosować inaczej.
Dawid Jereczek – podkreślił, że ogół wykonania dochodów i wydatków budżetu
mieści się w ramach błędu planistycznego, ważną kwestią jest zmniejszenie
zadłużenia Gminy Miejskiej Kościerzyna o 3,7 mln. zł., lata 2015 - 2017 to okres,
w którym spłata zadłużenia następuje w największym stopniu. Drugą sprawą są
zaległości podatkowe, które na koniec 2015 roku wynosiły 1,099 mln. zł. i ta
pozycja jest pozycją najniższą od 2007 roku. W roku 2015 rozpoczął się proces
wypłaty odszkodowań za zajęte grunty pod inwestycje drogowe, w ubiegłym roku
wypłacono mieszkańcom 784 tys. zł. a podpisane przez miasto porozumienia
uchroniły przed wypłatą odsetek. Komisja Rewizyjna oceniała ogólną działalność
burmistrza miasta i miała kilka, albo więcej niż kilka uwag, na które zostały
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przesłane wyjaśnienia. Powiedział, że też nie ze wszystkimi działaniami burmistrza
Michała Majewskiego sie zgadza i przykładem może być np. przeniesienie Straży
Miejskiej do budynku po PKS, bo uważa, iż jest to bardziej atrakcyjne miejsce np.
dla informacji turystycznej, która mieści się w małym pomieszczeniu w Muzeum
Ziemi Kościerskiej, a przede wszystkim brakuje mu odważnych decyzji burmistrza.
Zauważył, że nie są to jednak przesłanki do tego, aby nie udzielać absolutorium za
wykonanie budżetu. Zaapelował słowami koleżanki Katarzyny Knopik, która
w ubiegłym roku podczas sesji absolutoryjnej powiedziała: "…mam nadzieję, że
radni będą patrzyli na cyfry, a nie na politykę, analizując wykonanie budżetu oraz
udzielając absolutorium burmistrzowi miasta."
Aleksander Mach – powiedział, że ze zdumieniem wysłuchał opinii pani mecenas,
dlatego, że studiując wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego natknął się na
następujący wyrok w bliźniaczej sprawie: "Zgodnie z artykułem 18a ust. 3
znowelizowanej ustawy o samorządzie terytorialnym tylko i wyłącznie komisja
rewizyjna opiniująca wykonanie budżetu jest uprawniona do wystąpienia do rady
miasta z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium burmistrzowi.
Istotnym naruszeniem obowiązującego prawa jest to, że rada miasta nie głosowała
nad wnioskiem w sprawie absolutorium zgłoszonym przez jej własną komisję
rewizyjną, lecz nad odmiennym wnioskiem, który zgłoszony został przez
przewodniczącą rady miasta." Powiedział, że rozumie, iż pan mecenas jest na
etacie w mieście, w mieście rządzi pan burmistrz i pewnie niezręcznie jest
stwierdzać to, co przed chwilą przytoczył. Zmiana wyniku głosowania i zmiana
wniosku Komisji Rewizyjnej jest nie tylko łamaniem dobrych obyczajów
samorządowych, ale jest łamaniem prawa, to wszystko przypomina sytuację,
w której nie ważne jest to jak Komisja głosuje, jak rozkładają się głosy, jaki jest
wynik głosowania, tylko istotne jest to, kto liczy głosy.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że chciałaby zwrócić się do mieszkańców,
ponieważ ostatnio bardzo mydli się sprawę wniosku Komisji Rewizyjnej i chciała
dopowiedzieć do tego, co padło przed chwilą, że bardzo jest zamydlana ta sytuacja,
nie jest to wina pana burmistrza, tylko niezręcznie i nieprawidłowo zachowała się
przewodnicząca Rady Miasta, bo złożyła zupełnie inny wniosek. Zwróciła się do
przewodniczącej, że ze zdumieniem patrzy na to, co się dziś dzieje i nie jest to wina
pana burmistrza, pani przewodnicząca tak aktywnie działa, jest wzorem
przewodniczącej i skąd ta uchwała. Zapytała przewodniczącą, na jakiej podstawie
to zrobiła i kto ją do tego skłonił. Powiedziała, że zastanawia się, czy jest potrzebna
w mieście Rada Miasta, komisje, po co wydawane są takie pieniądze, może trzeba
wszystko rozwiązać, jeżeli jedna osoba decyduje, jeżeli pan burmistrz będzie
decydował z panią przewodniczącą, to może niepotrzebne są koszty i wydatki na
Radę Miasta.
Helena Kaszubowska – Nitz – powiedziała, że radna Karina Młodzianowska i radna
Katarzyna Knopik za pośrednictwem przewodniczącej Rady Miasta otrzymały
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odpowiedź, w której radca prawny napisał: "Komisja rewizyjna jest więc
organizmem podległym radzie gminy i nie ma wobec niej władczych uprawnień.
Komisja rewizyjna nie może zatem narzucić radzie gminy treści uchwały jaką ta ma
podjąć. Wprawdzie komisja rewizyjna ma ustawowe kompetencje w zakresie
opiniowania wykonania budżetu i występowania do rady gminy z wnioskiem
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi, lecz na tym jej
uprawnienia się kończą. Za złożeniem radzie gminy odpowiedniego wniosku
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium, co przewiduje przepis art.
18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, przemawiają zwykłe względy
racjonalności. Skoro bowiem do zadań komisji rewizyjnej należy opiniowanie
wykonania budżetu, to wymiernym tego przejawem jest złożenie przez nią radzie
gminy odpowiedniego wniosku absolutoryjnego względem wójta gminy
(burmistrza), jednakże bez roszczenia sobie prawa związania rady gminy treścią
wspomnianego wniosku. Innymi słowy, wniosek komisji rewizyjnej w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi (burmistrzowi) ma walor
niewiążącej radę gminy propozycji w sprawie absolutorium, nie zaś dyspozycji.
Z omawianych względów od chwili wpłynięcia omawianego wniosku do rady
gminy, to ona podejmuje rozstrzygnięcie, w jaki sposób wniosek ten zostanie
załatwiony, a więc czy zgodnie, czy też niezgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej.
Wszelkie próby związania rady gminy wnioskiem komisji rewizyjnej są nie do
pogodzenia z ustawowymi uprawnieniami rady gminy, o których mowa w art. 18
ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy. W świetle przepisu art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy m. in.
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium.
Przepis ten nie daje argumentów na rzecz stanowiska, aby jakikolwiek organ
gminy, w tym komisja rewizyjna, mogła w sposób formalny narzucić radzie gminy
treść podejmowanej przez nią uchwały w sprawie absolutorium. Jest to bowiem
suwerenna uchwała rady gminy, wchodząca w zakres jej ustawowych kompetencji
i żaden organ nie może narzucić radzie gminy treści podejmowanej przez nią
uchwały, o której mowa. Ponadto, co wymaga podkreślenia, w przepisie art. 18
ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, który jest podstawowym dla kwestii
ustawowych kompetencji rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium, nic nie mówi się o ograniczeniach jakoby rada gminy miała tutaj
doznawać ze strony komisji rewizyjnej, jako podległemu sobie organizmowi,
aczkolwiek o ustawowo zakreślonych zadaniach."
Zdzisław Radelski – przypomniał, że obecnie omawiany punkt nie dotyczy
absolutorium, tylko wykonania budżetu miasta, dlatego prosi przewodniczącą
o zamkniecie dyskusji.
Teresa Preis – poprosiła radnych o zajmowanie głosu w temacie sprawozdania
z wykonania budżetu miasta.
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Zdzisław Radelski – złożył wniosek o zamkniecie dyskusji w temacie uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że dla niej jest to skandaliczne, ponieważ jest to
jedna z najważniejszych uchwał Rady w ciągu roku, czyli opiniowanie budżetu za
rok ubiegły. Zgodziła się, iż należy zakończyć dyskusję w temacie absolutorium, za
kilka minut będzie można ją dalej prowadzić. Złożyła wniosek, aby nie kończyć
dyskusji nad opiniowaniem wykonania budżetu, ponieważ jest to kręcenie na
siebie bicza, bo za chwilę i wojewoda pomorski i Regionalna Izba Obrachunkowa
stwierdzą, że Rada podjęła nie tylko proceduralnie niewłaściwą uchwałę, bo nie na
wniosek osoby, która powinna go złożyć, ale też, że Rada nie dopuściła do dyskusji
nad wykonaniem budżetu. Zauważyła, że jest to obowiązek dyskutować
o wykonaniu budżetu.
Zdzisław Radelski – powiedział, że chciałby sprostować wniosek. Złożył wniosek
o zakończenie dyskusji w temacie absolutorium.
Teresa Preis – zapytała radną Katarzynę Knopik, czy wycofuje swój wniosek.
Katarzyna Knopik – potwierdziła. Powiedziała, że jak Komisja Rewizyjna w swojej
opinii napisała przygotowując ją, jej członkowie kierowali się nie tylko legalnością,
ale też innymi kryteriami wykonywania budżetu, a mianowicie rzetelnością,
gospodarnością i celowością wydatkowania środków publicznych przez pana
burmistrza. Odnosząc się do kwestii, które analizowali, które były poruszane
w mediach, to kilka zadań inwestycyjnych nie zostało wykonanych, dla niej
najbardziej bulwersująca jest kwestia niewykorzystania rezerwy inwestycyjnej
w kwocie 438.186 zł. Pan burmistrz w mediach raczył odnieść się do jej słów, gdy
powiedziała, że nie wiadomo na co wydano rezerwę inwestycyjną, a te słowa
wynikały z konkretnego pytania skierowanego w toku kontroli do pana skarbnika,
któremu zadała pytanie, na co wydatkowano te środki i pan skarbnik nie potrafił jej
na nie odpowiedzieć i w związku z tym pozwoliła sobie takich słów użyć.
Stwierdziła, że pan burmistrz zawiódł zaufanie radnych, którzy zabezpieczyli
rezerwę inwestycyjną w budżecie na wniosek burmistrza, ponieważ deklarował, że
rezerwa zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne, remontowe zgłoszone
przez radnych Rady Miasta Kościerzyna. Takich zadań radni złożyli 37, kilkanaście
z nich zostało wykonanych za kwotę ponad 100 tys. zł. a w budżecie było 438 tys.
zł. Burmistrz tłumaczył w mediach, że rezerwa inwestycyjna została wykorzystana
miedzy innymi na takie zadania jak zakup rolby przez KOSiR, czyli pieniądze z jednej
jednostki budżetowej do drugiej jednostki, bo rolba była własnością Kościerskiego
Domu Kultury, czyli instytucji kultury finansowanej z budżetu miasta Kościerzyna,
a być może można było przekazać rolbę z jednej jednostki do drugiej. Inne kwestie,
o których burmistrz mówił, że zostały zrealizowane dzięki środkom z rezerwy
inwestycyjnej, to termomodernizacja budynków, a wystarczyło nie niszczyć
programu KAWKA, wystartować do drugiego konkursu. Jej zdaniem burmistrz nie
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zrozumiał tego, co radni zapisali w budżecie, rezerwa inwestycyjna miała być
wykorzystana na zadania inwestycyjne a nie wydatki bieżące i to te zgłoszone przez
radnych Rady Miasta Kościerzyna. Kolejna kwestia inwestycyjna, na którą uwagę
zwracała Komisja Rewizyjna, to zakup wiat autobusowych przy placu Józefa
Wybickiego, na które skarżą się mieszkańcy miasta Kościerzyna, co wielokrotnie na
sesjach i w różnych doniesieniach medialnych było podnoszone. Burmistrz szczyci
się tym, że zrealizował modernizację placu Józefa Wybickiego za kwotę niecałych
700 tys. zł. i mówi, że poprzednio planowano zrealizować to zadanie za 1,7 mln. zł.,
co jest nieprawdą, ponieważ w projekcie budżetu złożonym 15 listopada 2014 roku
zaplanowano 690 tys. zł. Oferty składane w przetargu są różnej wysokości, co nie
znaczy, że ten przetarg został rozstrzygnięty, bo nie został i nikt nie zamierzał za
taką kwotę realizować tego zadania, dlatego prosi o sprostowanie tych słów, bo
burmistrz przekazuje takie informacje mieszkańcom Kościerzyny. Burmistrz napisał,
że nie może być wymieniona jako niegospodarność suma 21 tys. zł. przekazana na
wiaty, które są niefunkcjonalne, a dla niej wydanie chociażby jednej złotówki
niezgodnie z celem jest niegospodarnością, a 21 tys. zł. to sporo pieniędzy. Komisja
Rewizyjna mówiła też o KAWCE i to też burmistrz podnosił w swoich
wypowiedziach medialnych. Burmistrz napisał, że nie było szkoda stracić 8 - 9 mln.
zł. dofinansowania, a jej byłoby szkoda gdyby była burmistrzem, to też jest
niegospodarność, rezygnowanie z tak wysokiego dofinansowania. Mówił też
w doniesieniach medialnych, odnosząc się do wniosku Komisji Rewizyjnej,
o nieprawidłowym, złym wykonaniu budżetu, o termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej, a troszeczkę chyba pomieszał pojęcia, bo
termomodernizacja dopiero się zaczyna, a wcześniej kwestia dotyczyła KAWKI
i budynków mieszkalnych i niestety miasto nie zrezygnowało z paliwa węglowego
a mogło też zarabiać na kogeneracji, szkoda, że tak się nie stało. Burmistrz szczyci
się tym, że głównym jego celem, i to też miał w swoim programie wyborczym, jest
spłata zadłużenia miasta, a nie spłacił ani grosza więcej ponad to, co było
zakładane w wieloletniej prognozie finansowej w listopadzie 2014 roku, mimo
znacznej nadwyżki budżetowej, która wynika w dużym stopniu z faktu rezygnacji
z programu KAWKA, 6.020 tys. zł. było zapisane w dniu 15 listopada 2014 roku
w projekcie budżetu, ani grosza więcej nie znalazł burmistrz na spłatę zadłużenia,
dlatego prosi, żeby burmistrz nie mówił, że jest to jego główne zadanie, bo po
prostu realizuje to, co było wcześniej zaplanowane. Dla niej, gdy prowadziła
kontrolę w Urzędzie Miasta, bardzo bulwersujące były wydatki na promocję, które
były ukrytym finansowaniem Kościerskiego Domu Kultury, przynajmniej dwie
faktury powinny być zrealizowane przez KDK. Impreza, o której dziś pan dyrektor
Jan Dittrich opowiadał, czyli piknik rodzinny z okazji Nocy Świętojańskiej nad
Jeziorem Kaplicznym, była w dużym stopniu finansowana przez Urząd Miasta a nie
Kościerski Dom Kultury, w ubiegłym roku za nagłośnienie płacił Urząd Miasta,
jeszcze bardziej bulwersujące, że do firmy zewnętrznej. Bardziej bulwersujący był
dla niej II Festiwal Żurawiny, gdzie miasto płaciło za fakturę wystawioną przez
Kościerski Dom Kultury, a chyba nie tędy droga, nie po to 1,3 mln. zł. rocznie
miasto przekazuje do KDK, żeby dodatkowo, z wydatków na promocję, realizować
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zadania własne jednostki. Zapamiętała, jak w ubiegłym roku rozmawiano na
jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej o kosztach oświetlenia ulicznego, koszty
energii są bardzo wysokie, wynoszą około 800 tys. zł. rocznie i ta umowa się
kończyła 31 sierpnia 2015 r. Burmistrz w sierpniu deklarował radnym, że będzie
szukał możliwości zakupu energii w ramach grupy zakupowej, że będzie szukał
możliwości zmniejszenia tego wysokiego kosztu, ale nie udało się. Jej zdaniem
burmistrz podpisał bardzo niekorzystną umowę dla budżetu miasta, bo do tej pory,
mimo, że miasto płaciło równie wysoko, wiadomo było, za co płaci, dziś jest to
55 tys. zł. netto ryczałtu i tak naprawdę nie wiadomo za ile prądu miasto płaci, za
jaką konserwację. Przypomniała, że sporo nowych lamp powstało, chociażby
w wyniku realizacji schetynówki i te lampy dużo taniej kosztują, dziesięciokrotnie
mniej kosztuje prąd do tych lamp, niż do lamp ulicznych, które są własnością firmy
Energa. Niestety nie wie, ile lamp należy do miasta, nie przekazano jej takiej
informacji, pomimo, że prosiła w toku kontroli Komisji Rewizyjnej, ale ma te dane
za rok 2014. W 2014 roku w mieście Kościerzyna było 1607 lamp należących do
Energi i 614 należących do miasta, oświetlenie za te 1607 lamp wyniosło 417 tys.
zł., za 614 19 tys. zł., co jest ogromną różnicą, do tego dochodzi konserwacja około
400 tys. zł., dlatego śmie twierdzić, że umowa podpisana z Energą w formie
ryczałtowej jest niekorzystna dla budżetu miasta. Wielokrotnie radni poruszali
temat nieprawidłowej gospodarki nieruchomościami miejskimi, wystarczy
wspomnieć Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a to też podlega
ocenie Komisji Rewizyjnej. Burmistrz powiedział, że każdy ma indywidualną ocenę
działania i że nie będzie poddawał sie naciskom małych grup. Zapytała, jak duża
musi być grupa i dlaczego burmistrz chce sie poddawać jakimkolwiek naciskom.
Poprosiła burmistrza, żeby jak najlepiej realizował budżet, szanował każdą
publiczną złotówkę. Pewien człowiek powiedział jakiś miesiąc, może dwa temu, że
należy go oceniać po efektach, te słowa powiedział Michał Majewski w wywiadzie
dla Telewizji Kościerzyna i właśnie radni ocenili go po efektach formułując takie
a nie inne opinie odnośnie wykonania budżetu.
Michał Majewski – powiedział, że jeszcze nie wie jak go radni ocenili, jeszcze
głosowanie się nie odbyło. Jeżeli chodzi o ilość lamp na terenie miasta
obsługiwanych przez Energę, to jest ich więcej niż było w ubiegłym roku.
W ubiegłym roku pan Krzysztof Barton bardzo często podkreślał, że oświetlenie na
terenie miasta coraz częściej pali się całymi dniami i to był główny powód
podpisania umowy tylko i wyłącznie na jeden rok. Przypomniał, że w ramach
projektów MOF miasto ma możliwość pozyskania środków na wymianę
oświetlenia. W ramach projektu KAWKA miasto mogło uzyskać dofinansowanie,
ale w tym projekcie miasto miało też pozyskać środki zewnętrzne w wysokości
7 mln. zł. jako pożyczkę i zamiast obniżenia o 3 mln. zł. byłby ewidentny wzrost
zadłużenia miasta.
Jarosław Laska – powiedział, że uczestniczył w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej,
ale nie przypomina sobie pytania o rezerwę. Jeżeli nie odpowiedział, to przeprasza,
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ale budżet to jest 81 mln. zł. i takich pozycji po 40, 50, 60 tys. zł. są setki. Rada
uchwaliła rezerwę w kwocie 1.036.000 zł., zmiany nastąpiły tylko na zadania
inwestycyjne a nie na zadania bieżące i był to zakup rolby za 41 tys. zł.,
modernizacja budynku Straży Miejskiej za 46 tys. zł., dokumentacja kanalizacji
deszczowej ul. Wrzosowej za 9 tys. zł., dokumentacja przebudowy
ul. Kamiennej/Słonecznej za 25 tys. zł. - te zmiany zostały wniesione zarządzeniami
burmistrza. Zmiany rezerwy inwestycyjnej dokonane uchwałą Rady, między innymi
na modernizację Przedszkola Samorządowego Nr 7 za 18,5 tys. zł. i program
KAWKA, gdzie w związku z tym, że źródła finansowania zewnętrznego były
niekwalifikowane, środkami własnymi pokryto 458 tys. zł.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu wokół
pomnika Józefa Wybickiego, to rzeczywiście zabudżetowana była kwota poniżej
700 tys. zł., ale w związku z tym, że oferty, które wpłynęły, opiewały na kwotę
1,7 mln. zł. w wieloletniej prognozie finansowej rozbito to na dwa lata i po tych
zmianach udało sie zmieścić w kwocie, która została na to przeznaczona.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że uważa, iż liczby w budżecie miasto
zawdzięcza panu skarbnikowi, który jest bardzo dobry. Komisja Rewizyjna oceniała
budżet pod kątem legalności, celowości, gospodarności, rzetelności. Pan burmistrz
w lokalnych mediach powiedział, że w jego ocenie wniosek Komisji Rewizyjnej to
personalna walka, a jej zdaniem to nie jest personalna walka z burmistrzem, bo
ona ocenia zakup przez KTBS nieruchomości z zewnętrznych zasobów. Zauważyła,
że stara siedziba KTBSu jest pusta, płacą za to mieszkańcy, mają większe czynsze,
większe opłaty, to nie jest walka z burmistrzem, dla niej burmistrz jest bardzo
sympatyczny, ale to nie jest w porządku, że burmistrz pozwala spółkom.
Mieszkańcy płacą coraz więcej za śmieci, za wodę i ścieki, za czynsze. Zatrudniając
asystenta burmistrz mówił, że dużo rzeczy będzie się bardziej rozwijało, że będzie
lepsza strona, lepsza promocja miasta, lepsze działania, a ona tego nie widzi, czego
przykładem może być np. Młodzieżowa Rada Miasta, której kadencja zakończyła
sie w lutym a nowej Rady nadal nie ma.
Aleksander Mach – powiedział, że na początku kadencji burmistrz namawiał Radę
do rezygnacji z projektu kogeneracji, który dawał dofinansowanie 14 mln. zł.
między innymi dlatego, że były obawy o cenę ciepła dla mieszkańców. Od grudnia
2014 roku ceny gazu spadły o ponad 50% (zał. nr 7). Zapytał, o ile mniej płaciliby
mieszkańcy Kościerzyny za ogrzewanie, gdyby wtedy Rada nie podjęła tej błędnej
decyzji, czy byłoby to 50% mniej, czy 40%, czy może 30%. Poprosił o udzielenie
pisemnej odpowiedzi.
Michał Majewski – powiedział, że jest mu przykro, że znowu w ten sposób są
prezentowane dane. Zgodził się, że cena gazu obniża się, natomiast bardzo prosi,
żeby pan Kazimierz powiedział, ile kogeneracji gazowych wybudowanych wcześniej
stało bezużytecznie i nie było eksploatowane ze względu na cenę gazu. Rozmawiał
z firmami, które po rezygnacji przez miasto z kogeneracji gazowej zgłosiły się
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i zaproponowały bardzo podobne rozwiązania w kwocie o 4 - 6 mln. zł. niższej,
dlatego też zmieniono w MOFach zadanie na źródło ciepła w oparciu o gaz.
Adam Laska – przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą kogeneracji
(zał. nr 8).
Michał Kujach – przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą wniosków
Komisji Rewizyjnej (zał. nr 9).
Tomasz Dargacz – zwrócił uwagę, że skład Regionalnej Izby Obrachunkowej jest
całkowicie apolityczny, jest niezależny, nie ma na niego wpływu żaden z polityków
i można być zupełnie pewnym, że te argumenty, które miedzy innymi wykorzystał
pan radny Michał Kujach są jak najbardziej rzeczowe i sprawdzone przez
fachowców. Wyciągnął z uniwersyteckiego podręcznika "Prawo finansów
publicznych sektora samorządowego" opinię: "Ranga i znaczenie opinii RIO
wydawane przez składy orzekające polegają na tym, że pochodzą one od organów
zewnętrznych wyspecjalizowanych w kontroli finansowej, które posiadają
odpowiednią wiedzę, materiały źródłowe, aby wypowiedzieć się kompetentnie
w sprawach będących przedmiotem opinii. Stwarza to gwarancję, że stanowisko
wyrażone w opinii zawiera obiektywną i rzetelną ocenę danego rodzaju sprawy."
Mateusz Dublinowski – poinformował, że jako członek Komisji Rewizyjnej brał
udział w jej obradach w dniu 2 i 6 czerwca, ale tak naprawdę Komisja spotkała się
też wcześniej glosując na temat tego, jaką opinię przewodniczący razem ze
skarbnikiem będą przygotowywali. Zaapelował do radnych, do członków Komisji
Rewizyjnej, aby przy tak ważnej sprawie uczestniczyli w posiedzeniach. Powiedział,
że wydaje mu się, iż większość osób nie zagląda do tego, jakie wyjaśnienia
otrzymuje na skrzynki pocztowe, czego dowodem może być fakt, iż grupa 4
radnych w ciągu 5 minut wyskrobała uzasadnienie do opinii na temat wykonania
budżetu. Zaapelował, aby na przyszłość przygotowywać się uważniej, żeby nie
wysyłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej czegoś, na czym Regionalna Izba
Obrachunkowa potem nie pozostawia suchej nitki, bo tak odebrał tą opinię. Zdziwił
się, że sprawa zatrudnienia została wpisana, bo radna Knopik, z tego, co wie,
również jest na urlopie bezpłatnym, więc ma doskonałą wiedzę, jak to wygląda.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że jest zatrudniona w Urzędzie Gminy.
Potwierdziła, że zatrudnienie nie wzrosło, ale mogło spaść, ponieważ było mniej
inwestycji, mniej zadań realizowanych i trzeba racjonalnie gospodarować etatami,
które ma się do dyspozycji. Jeżeli cztery osoby poszły na urlopy bezpłatne, czy na
zwolnienia lekarskie, to spokojnie można było przy tej realizacji inwestycji, która
spadła, przesunąć inne osoby do realizacji niezbędnych zadań. Odnosząc się do
wypowiedzi pana Adama Laski, który tak szczegółowo starał sie przeanalizować
projekt KAWKA w temacie kogeneracji, to zapomniał o kilku faktach, ponieważ
miał to być projekt, który miał przynosić dochody miejskiej spółce KOS - EKO ze
sprzedaży prądu. Przypomniała, że w ubiegłym roku spółka musiała około 2 mln. zł.
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zainwestować w inwestycję dotyczącą filtrów odpylających, których nie musiałaby
w takiej kwocie inwestować, gdyby został zrealizowany projekt kogeneracji. Miasto
musiało zwalniać spółkę i dalej to robi z podatków, czego nie trzeba by było robić,
gdyby spółka zarabiała, wiec jeżeli radny analizuje projekt kogeneracji, to prosi to
w pełnym zakresie i ze wszystkimi danymi finansowymi analizować. Zapytała
radnego Michała Kujacha, co jak nie inwestycje i co jak nie merytoryczne
wykonywanie budżetu ma podlegać ocenie Komisji Rewizyjnej. Między innymi
wiaty przy placu Józefa Wybickiego, między innymi brak dofinansowania na
schetynówkę, między innymi nierozpoczęcie budowy domu socjalnego, która miała
się rozpocząć już w ubiegłym roku, a nie w tym, to są też kwestie, które wpływają
na ocenę radnych wykonania budżetu za rok ubiegły. Pan radny Tomasz Dargacz
cytował profesorów, ona też pozwoli sobie na jeden cytat: "Ani Regionalne Izby
Obrachunkowe, ani sądy nie mogą zastąpić organu stanowiącego, jakim jest Rada
Miasta Kościerzyna, w zakresie należącej do jego wyłącznej kompetencji
merytorycznej oceny wykonania budżetu". Dodała, że ten cytat pochodzi z opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 roku.
Roman Gołuński – zaapelował do radnego Macha o nieużywanie demagogii w tym,
co mówi. Kolega przedstawił wykres z giełdy towarowej i pokazał jak to o 40%
spadła cena gazu, w domyśle sugerując mieszkańcom, że mogliby o tyle mniej
płacić, a przez to, że miasto nie weszło w kogenerację mieszkańcy de facto ponoszą
takie straty. Pozwolił sobie przed chwilą zadzwonić do drugiego największego
odbiorcy gazu w powiecie, który zużywa 120 metrów sześciennych gazu na godzinę
i przy wieloletnich kontraktach, przy bardzo dobrych cenach, płaci mniej od
grudnia 2014 roku do dziś o około 12 - 14%.
Adam Laska – stwierdził, że przedmówca powiedział to, co on chciał powiedzieć.
Zapytał, czy w grudniu można było przewidzieć, że ceny gazu zmaleją.
Aleksander Mach – zauważył, że nie kwestionuje tego, że w grudniu 2014 roku
Rada podjęła pewne ryzyko, co w swojej prezentacji jasno zaznaczył, on tylko zadał
pytanie panu burmistrzowi, jak ta decyzja po 1,5 roku skutkuje. Powiedział, że
cieszy się, iż radny Gołuński ma fajnych, wpływowych znajomych, którzy kupują
gaz, natomiast on konkretnie na wykresie z cen giełdowych pokazał cenę gazu.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że skoro zatrudnienie wzrosło, koszty nie
wzrosły, to okazuje się, że jednak jak nie wzrosło, to mogło zmaleć, jakby zmalało
to można by napisać, że zmalało za mało. Dodał, że koszty zatrudnienia w roku
2015 w porównaniu do roku 2014 to spadek o 30.677 zł.
Michał Kujach – powiedział, że nie zauważył spadku w opłatach za gaz, chociaż się
ogrzewa, czego żałuje. Zapytał, czy pomimo spadku cen gazu, wyprodukowanie
jednego kW prądu byłoby tańsze.
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Roman Gołuński – powiedział, że według niego jest to dalszy ciąg demagogii, bo
40% na wykresie to przełożenie 12 - 14% w odbiorze i to nie żadni jego znajomi,
tylko drugi największy odbiorca w powiecie, który wynegocjował dobre stawki,
kogeneracja na pewno nie wynegocjowałaby lepszych.
Aleksander Mach – zauważył, że zdaniem przedmówcy wynegocjowała dobre
stawki, jego zdaniem złe i można się w tej kwestii nie zgadzać. Przypomniał, że
pytał, o ile mieszkańcy miasta płaciliby mniej, gdyby miasto nie zrezygnowało
z tego projektu. Powiedział, że chciałby odnieść się do kwestii oceny wykonania
planu budżetu w kwestii zatrudnienia, bo w prezentacji pana Michała Kujacha
pojawiło się to, mówił o tym również radny Dublinowski. To zatrudnienie zostało
przedstawione na ostatni dzień roku i można powiedzieć, że w tym czasie
Kościerzyna znacznie zwolniła, wcześniej Kościerzyna w ciągu roku prowadziła
inwestycje w kwocie około 25 mln. zł., obecnie, w tym roku, inwestycje to około
8 mln. zł., ponieważ po raz pierwszy, od wielu lat, nie udało się uzyskać
dofinansowania na schetynówkę. Jeżeli 3 razy mniej miasto inwestuje, o 3 razy
mniej pisze projektów, pewne działy pracują w Urzędzie miasta 3 razy wolniej, to
zatrudnienie powinno maleć a nie rosnąć.
Tomasz Dargacz – powiedział, że trudno słuchać niektórych opinii, ale tak jak
suchą nitkę zostawiło RIO na Komisji Rewizyjnej kontrargumentując bardzo
rzeczowo, bardzo logicznie i wskazując na to, jak dobrze został wykonany budżet,
a o Komisji Rewizyjnej powiedziało RIO w następujący sposób: "Nie uwzględniła
wysokiego poziomu procentowego wykonania budżetu", a tu przed chwilą znowu
usłyszał, że jest źle, że czegoś jest mało, że jest 25. Poprosił, żeby pamiętać, że
w tym roku i przyszłym miasto będzie spłacało największe zobowiązania, nie wie,
czy nie w historii miasta Kościerzyna. Złożył wniosek formalny o zakończenie
dyskusji.
Teresa Preis – powiedziała, że myśli, iż nikt więcej nie chce zabierać głosu, dlatego
uważa, że przedmówca powinien wycofać wniosek.
Tomasz Dargacz – wycofał wniosek.
Teresa Preis – odczytała projekt uchwały na druku 244 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok (zał. nr 10) a następnie przystąpiła do
głosowania nad nim.
14 radnych głosowało za
5 radnych sprzeciwiło się
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXXII/241/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
12

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2015 rok została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 10.
Krzysztof Barton – odczytał uchwałę Nr 2/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 6 czerwca 2016 roku w sprawie wniosku o nieudzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2015 r. (zał. nr 11).
Teresa Preis – odczytała uchwałę Nr 083/g311/A/III/16 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 czerwca 2016 r. (zał. nr 12).
Otworzyła dyskusję.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – powiedziała, że pani przewodnicząca nie jest tylko od
tego, że uchwala punkty i zwołuje sesje, tylko również, zgodnie ze Statutem, ma
prawo inicjatywy uchwałodawczej i nic nie stoi na przeszkodzie, że taką uchwałę
złożyła pani przewodnicząca.
Katarzyna Knopik – podziękowała za odpowiedź na pytanie, chociaż nie do końca
jest to pełna odpowiedź, bo rozumie, że inicjatywę uchwałodawczą tak samo ma
pan burmistrz i rozumie, iż uchwałę w sprawie absolutorium z pełnym
przekonaniem można by poddać pod głosowanie z wniosku burmistrza miasta, co
jeszcze nigdy w historii się nie zdarzyło. Powiedziała, że chce wyrazić swój
stanowczy sprzeciw wobec działań pani przewodniczącej Rady Miasta Kościerzyna,
Teresy Preis, która w jej przekonaniu przekroczyła swoje kompetencje, jeśli chodzi
o procedurę dotyczącą przygotowania wniosku w sprawie udzielenia bądź
nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kościerzyna. Artykuł 18a ust. 3
mówi: "Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.",
natomiast art. 19 ust. 2 mówi: "Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie
organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady."
Krzysztof Barton – powiedział, że chciałby odnieść się do słów kolegi Michała
Kujacha, który ocenił pracę Komisji Rewizyjnej, jak również jego osobę.
Przypomniał, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej prowadzi, zwołuje, pisze
protokoły, również je podpisuje, pisze wnioski i bez względu na to, czy będą
pozytywne, czy negatywne podpisuje je, bo takie jest jego zadanie, ten dokument
bez podpisu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków komisji nie
będzie ważny, nie będzie mógł być wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
bo takie są procedury. Jak następnym razem radny będzie oceniał pracę Komisji
Rewizyjnej, to dobrze by było, gdyby uczestniczył w jej posiedzeniach, bo z samych
dokumentów, rzeczy i wnioski, które padały, nie wynikają. Padło wiele słów na
temat Regionalnej Izby Obrachunkowej, a chciałby przytoczyć jedno jej zdanie:
"Skład Orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kościerzyna
formalnie wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dokonała ona
bowiem analizy wykonania budżetu, w wyniku czego sformułowała negatywną
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opinię na powyższy temat oraz wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium."
Zwrócił się do przewodniczącej, że wniosek powinien być o nieudzielenie, a to Rada
zdecyduje, czy go nie udzielić, czy udzielić.
Aleksander Mach – podkreślił, że nie chce mówić o opiniach, ponieważ opinii jest
wiele, jest wielu prawników, on chce powiedzieć o wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego, gdzie w sposób jasny jest postawione sformułowanie, że
zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym tylko i wyłącznie komisja rewizyjna
opiniująca wykonanie budżetu jest uprawniona do wystąpienia do rady gminy,
bądź miasta z wnioskiem o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium i to jest
clou problemu.
Tomasz Dargacz – powiedział, że chciałby powołać się na ekspertyzę
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który odnosząc się do art.
18a ust. 3 wypowiedział się w następujący sposób: "W ocenie Sądu analiza
przytoczonych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że do wyłącznej
kompetencji komisji rewizyjnej należy opiniowanie całościowego wykonania
budżetu. To jednak właśnie rada gminy ma prawo do decydowania o treści
uchwały. Jak wskazano w wyroku WSA w Poznaniu ustawa nadaje mocną pozycję
komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej, to jednak rada a nie ta komisja
podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium i rada decyduje o ostatecznej treści
uchwały w przedmiocie absolutorium."
Karina Młodzianowska – zwróciła się do przedmówcy ze słowami, że jest drugą
kadencję radnym i wiadome jest, iż rada miasta, gminy podejmuje uchwałę
o absolutorium, to każdy wie, a radni obecnie dyskutują o wniosku, a radny
przeczytał wniosek zupełnie niedotyczący sprawy. Przychyliła się do słów radnego
Bartona, do tego, o czym mówiła radna Katarzyna Knopik. Powiedziała, że jest
zbulwersowana i nie wie, kto na przewodniczącą tak wpłynął, iż postąpiła w ten
sposób. To, że burmistrz dostanie absolutorium jest jasne, że był wniosek
o nieudzielenie jest jasne. Zapytała panią wiceprzewodniczącą, jaki prawnik napisał
odpowiedź, którą przeczytała i czy pracuje, bądź jest na jakiejś umowie powiązanej
z Urzędem Miasta. Zapytała przewodniczącą, kto ją do tego skłonił, czy dobrze się
z tym czuje i uważa, że dobrze zrobiła, czy jest to w porządku wobec mieszkańców.
Teresa Preis – powiedziała, że nikt nie miał na nią wpływu, będąc radną prawie 23
lata nikt nigdy nie miał na nią wpływu, zawsze decydowała osobiście, tym bardziej
w tym przypadku. Odbyła spotkania z prawnikami Urzędu Miasta, jak również na
podstawie opinii, która w kwietniu została wydana przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w sprawie wykonania budżetu, bo właśnie główną przesłanką do
przygotowania opinii Komisji Rewizyjnej jest wykonanie budżetu, co nie budziło
zastrzeżeń. Oświadczyła, że nikt nie miał na nią wpływu w kwestii podjęcia decyzji.
Zauważyła, że została obdarzona zaufaniem, jako przewodnicząca Rady, jest
reprezentantem radnych, a czy uchwała będzie podjęta czy nie, to właśnie
w drodze głosowania Rada zdecyduje.
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Mateusz Dublinowski – zauważył, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
i teraz należy mówić o absolutorium nie dlatego co, kto, jak wprowadzał, bo na to
był czas w momencie ustalania porządku obrad.
Helena Kaszubowska – Nitz – zauważyła, że radna Karina Młodzianowska
otrzymała taką samą opinię na skrzynkę i chyba jest ona podpisana, wydała ją
radca prawny Anna Kroll - Świderska.
Karina Młodzianowska – zapytała, czy jest ona powiązana jakąś umową z Urzędem
Miasta.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – zapytała, co ma do rzeczy, czy ktoś jest
pracownikiem, czy nie, prawnik ma obowiązek wydać obiektywną opinię i jeżeli
ktoś się z nią nie zgadza, to może z nią dyskutować, ale nie można podważać, iż
pani Anna Kroll - Świderska jest pracownikiem i podpisała opinię. Przypomniała, że
pani przewodnicząca prowadziła rozmowy z inną kancelarią totalnie niezależną od
pana burmistrza i była ona taka sama, dlatego prosi o niepodważanie opinii radcy
prawnego.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że chyba za bardzo panią mecenas ponoszą
emocje. Zauważyła, że przedmówczyni jest w tym momencie w pracy i nie życzy
sobie, aby mówiła do niej w ten sposób, bo nie podważa opinii, tylko zapytała, kto
ją napisał i czy jest pracownikiem Urzędu Miasta. Zapytała przewodniczącą, jaka
jest data na opinii, którą odczytała i kiedy podjęła decyzję o zmianie wniosku.
Teresa Preis – powiedziała, że opierała się na opinii w sprawie wykonania budżetu
z kwietnia, która przyszła z RIO, natomiast opinia Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku jest z dnia 17 czerwca 2016 roku.
Karina Młodzianowska – zapytała, czy ta opinia nie miała wpływu na podjętą przez
przedmówczynię wcześniejszą decyzję o zlekceważeniu wniosku Komisji
Rewizyjnej.
Teresa Preis – powiedziała, że nie było to zlekceważenie wniosku Komisji
Rewizyjnej, tylko po prostu na bazie wykonania budżetu, bo jeżeli dobrze wgłębi
się we wszystkie tajniki udzielenia absolutorium, a po drugie w styczniu 2015 roku
odbyło się specjalne szkolenie w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium, gdzie radni w 100% uczestniczyli i prelegent dokładnie zwracał
uwagę na to, że jeżeli jest opinia z wykonania budżetu pozytywna, to nie ma
podstaw, żeby można w jakiś sposób negować wykonanie budżetu. Jeżeli radni
uważają, że należy zaskarżyć uchwałę, to myśli, że będą organy wyższej instancji,
które dadzą odpowiedź, czy została podjęta prawidłowa decyzja, czy nie.
Karina Młodzianowska – zapytała, dlaczego przewodnicząca czytała opinię z 17
czerwca, skoro decyzję o zmianie wniosku podjęła wcześniej.
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Teresa Preis – powiedziała, że podjęła decyzję, jako przewodnicząca Rady Miasta
Kościerzyna.
Mateusz Dublinowski – zauważył, że przewodnicząca przeczytała opinię, ponieważ
jest w porządku obrad.
Michał Majewski – powiedział, że chciałby stanąć w obranie pracowników Urzędu,
którzy przygotowali tą opinię, z tą opinią zgodziła się pani mecenas. Pracownicy
Urzędu są merytoryczni, są rzeczowi i dobrze wykonują swoją pracę.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – powiedziała, że Regionalna Izba Obrachunkowa
dwukrotnie w toku sprawdzania sprawozdania zabiera głos i wynika to wprost
z przepisów a nie z jakiegoś widzi mi się.
Tomasz Dargacz – powiedział, że wbrew pozorom wyrok, który odczytał, ma dużo
wspólnego z tym, o czym mówiono. Jeżeli chodzi o pytanie radnej, w kwestii, kto
napisał opinię, to dwa dni temu zostało wysłane pismo, pod którym podpisał się
jego autor, czyli pani Anna Kroll - Świderska.
Aleksander Mach – powiedział, że może i dobrze, że dziś slajd o tematyce futbolu,
sportowej się pojawił, bo okazuje się, takie przynajmniej jest jego stanowisko, iż
dochodzi do poważnego faulu na Komisji Rewizyjnej i dlatego bardzo dziękuje panu
Michałowi Kujachowi za ten slajd, bo bardzo trafnie pokazuje to, co się dzieje.
Komisja Rewizyjna została sfaulowana, złożyła wniosek, którego Rada nie będzie
głosować. Jest to trudna decyzja, ale jasno chce powiedzieć, że w głosowaniu,
mówi również w imieniu radnej Karina Młodzianowskiej, nie będą brali udziału, bo
nie taki wniosek formalny przygotowali członkowie Komisji Rewizyjnej. Stwierdził,
że radni mogą mieć różne zdania, każdy może mieć odmienną opinię, ale trzeba
szanować procedury i obowiązujące prawo. W jego przekonaniu doszło do
złamania prawa i poważnego faulu i w związku z tym nie weźmie udziału
w głosowaniu.
Tomasz Dargacz – powiedział, że nie wie, czy to był taki faul, bardziej oceniłby to,
słuchając większości wypowiedzi i czytając RIO, że część Komisji Rewizyjnej po
prostu strzeliła sobie samobója.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag odczytała projekt uchwały na druku 245 w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Miasta Kościerzyna absolutorium za 2015 rok (zał. nr 13) a następnie przystąpiła do
głosowania nad nim.
13 radnych głosowało za
2 radnych sprzeciwiło się
nikt się nie wstrzymał
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Uchwała Nr XXXII/242/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2015 rok
została podjęta większością głosów wg załącznika nr 13.
W związku z wyczerpaniem porządku XXXII sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1945.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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