Protokół Nr XXXIII/16
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 6 lipca 2016 r.
od godz. 1300 do godz. 1600
w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Helena Kaszubowska – Nitz –
Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna.
W sesji uczestniczyło 14 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).
Helena Kaszubowska – Nitz – poinformowała, że w dniu 30 czerwca 2016 r.
wpłynął do biura Rady Miasta wniosek o usunięcie naruszenia prawa, który musi
być rozpatrzony przez Radę Miasta w drodze uchwały, w związku z czym
przygotowany został stosowny projekt uchwały (zał. nr 3), który radni otrzymali
w dniu 4 lipca. Zaproponowała umieszczenie projektu w punkcie trzecim porządku
obrad.
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 3):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia interesu prawnego.
4. Wizytacja:
– Muzeum Ziemi Kościerskiej;
– Biblioteki Miejskiej;
– Kościerskiego Domu Kultury;
– Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego;
– kotłowni miejskiej przy ul. Tetmajera.
5. Zapoznanie się ze stanem realizacji inwestycji miejskich:
– budowa budynku socjalnego na ul. Gajowej;
– budowa obwodnicy Kościerzyny.
6. Zakończenie sesji.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 253 w sprawie
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego (zał. nr 5)
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku
z brakiem uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
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9 radnych głosowało za
nikt nie sprzeciwił się
3 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XXXIII/243/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 6 lipca 2016 r.
w sprawie nieuwzględniania wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego została podjęta większością głosów wg załącznika nr 5.
Helena Kaszubowska – Nitz – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że chciałaby podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania placów zabaw. Przypomniała, że w ramach budżetu
obywatelskiego, wspólnie z koleżanką Agnieszką Domalewską, złożyły wniosek
i powstał nowy plac zabaw na osiedlu Moniuszki/Norwida, z czego bardzo cieszą
się dzieci (zał. nr 6). Podziękowała prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny
Dom", pani burmistrz, Ewie Aleksandrowicz i panu Danielowi Młynarczykowi,
którzy bardzo się zaangażowali w to, że te place zabaw są. Podziękowała tym
samym osobom, w imieniu kolegi Aleksandra Mach, za plac zabaw przy ul. Staszica.
Zapytała, czy w tym roku przewidziano środki na budżet obywatelski.
Ewa Aleksandrowicz – odpowiedziała, że był raz procedowany budżet obywatelski,
potem uchwała nie została podjęta i do dnia dzisiejszego podjęta nie została.
Powiedziała, że myśli, iż w tym względzie będą rozmawiać, są następne sesje
i uważa, że sprawa zostanie podjęta.
Helena Kaszubowska – Nitz – podziękowała za plac zabaw przy ul. Skłodowskiej
23. Przerwała obrady. Poinformowała, iż sesja zostanie wznowiona w Muzeum
Ziemi Kościerskiej.
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W związku z wyczerpaniem porządku XXXIII sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1600.

Protokołowała

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Helena Kaszubowska Nitz
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