Protokół Nr XXXVI/16
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 4 października 2016 r.
od godz. 1800 do godz. 1900
w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Teresa Preis – Przewodniczący Rady
Miasta Kościerzyna.
W sesji uczestniczyło 18 radnych zgodnie z listą obecności (zał. nr 1), co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji. Przewodnicząca Rady powitała przybyłych
radnych, zaproszonych gości, pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli
podległych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców
miasta Kościerzyna (zał. nr 2).
Teresa Preis – poinformowała, że wnioskodawcą dzisiejszej nadzwyczajnej sesji
jest grupa radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem o jej zwołanie (zał. nr 3).
Porządek został przyjęty większością głosów w następującym brzmieniu
(zał. nr 4):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2017 rok;
– pani Katarzyna Knopik – Radna Rady Miasta – druk nr 287.
4. Zakończenie sesji.
Katarzyna Knopik – przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą budżetu
obywatelskiego na 2017 rok (zał. nr 5).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Jarosław Breza – powiedział, że jest w grupie radnych, która zgłosiła inicjatywę
dzisiejszej sesji, uważa, iż za mało rozmawiano o budżecie obywatelskim. Dziś Rada
rozmawia o 420 tys. zł., czyli 21 okręgów po 20 tys. zł. na małe zadania np. na
uzupełnienie placu zabaw, remont chodnika. Jeżeli dobrze zrozumiał była
propozycja pana burmistrza - budżet obywatelski większy, mniej zadań, po 80 tys.
zł. Dodał, że jest z okręgu wyborczego, gdzie nie ma placu zabaw, nie uzupełni tego
placu zabaw, nie wyremontuje chodnika i uważa, że zadania powinny być tak jak
proponuje pan burmistrz większe, może mniej, ale większe.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że całkowicie zgadza się z panem Jarosławem
Brezą, duże zadania są potrzebne w naszym mieście. W dniu dzisiejszym zaglądała
do budżetu miasta Kościerzyna w roku obecnym, 2016, który dziś jest realizowany,
tam na zadania inwestycyjne jest kwota około 12 mln. zł. i myśli, iż nie ma
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problemu, aby w ramach tej kwoty realizować większe zadania, które dotyczą
całego miasta, ale tak naprawdę mieszkańcy w osiedlach, blokach, domkach
jednorodzinnych też mają swoje małe potrzeby typu postawienie lampy, ławki,
remont chodnika, niekoniecznie plac zabaw, ustawienie siłowni zewnętrznej, która
powstała np. w parku przy ul. 8 Marca, wiele tych potrzeb jest i myśli, że jedno nie
wyklucza drugiego.
Tomasz Dargacz – powiedział, że gdyby założyć, że w przyszłorocznym budżecie
będzie zaledwie 12 mln. przeznaczone na inwestycje, odjąć wniosek radnej,
z którym do dziś się nie zgadza, czyli droga Północ, bodajże burmistrz szacował to
na około 30 mln. zł., średnio 10 mln., to na inne inwestycje zostałoby zaledwie 2
mln. zł. a z tym nic nie uda się zrobić dla miasta.
Roman Gołuński – zwrócił uwagę, że reprezentuje specyficzny okręg, który łączy
w sobie z jednej strony Osiedle Tysiąclecia, uznane za najbardziej zaniedbaną część
miasta, za najbardziej zaniedbaną dzielnicę, ale z drugiej strony to jest tzw.
Tysiąclecie II, gdzie jest kilkanaście ulic nowobudowanego osiedla domków
jednorodzinnych, w tej chwili ze szkołą i tam brakuje lamp, nie ma jednej drogi
utwardzonej, nie ma chodników, nie ma właściwie żadnej infrastruktury. Zapytał,
jak spróbować podzielić 20 tys. zł. między część najbardziej zaniedbaną,
wymagającą rewitalizacji, a z drugiej strony oczekiwania ludzi, którzy stworzyli
piękne domy, cały czas je tworzą i nie mają żadnej infrastruktury.
Dawid Jereczek – powiedział, że przede wszystkim cieszy się, iż w końcu w takiej
frekwencji, w takim gronie spotkali się, żeby o budżecie obywatelskim rozmawiać,
bo do tej pory takiej rozmowy nie było. Dodał, że podpisuje się pod tym, o czym
mówiła pani Katarzyna, że budżet obywatelski jest potrzebny, pani Katarzyna
pokazała wszystkie jego zalety, ale zgadza się też z tym, co mówi radny Jarosław
Breza, że nie wszystkie okręgi są takie same. Od ostatniej środy, od sesji, kiedy
koleżanki i koledzy złożyli projekt uchwały z wnioskiem o zwołanie sesji
nadzwyczajnej, przejrzał interenet i regulaminy budżetów obywatelskich miast
w Polsce i nie znalazł takiego regulaminu, który byłby chociaż podobny do naszego.
Stwierdził, że nad budżetem obywatelskim trzeba się pochylić, ale nie może on
pozostać w takiej formie, jaka dziś została zaprezentowana.
Jarosław Breza – zapytał burmistrza, czy podtrzymuje zdanie, że radni ewentualnie
będą dyskutowali nad zadaniami większymi np. w jego okręgu o ul. Dunikowskiego,
o której mówi się od lat, ale tam za 20 tys. nie ma co wymienić.
Dawid Jereczek – powiedział, że projekt, który przesłał pan burmistrz, dotyczący
budżetu obywatelskiego, też nie był tak do końca i pozostawiał wiele do życzenia.
Stwierdził, że wszyscy radni, ale też organizacje pozarządowe, bo mają one bardzo
duży kontakt z mieszkańcami, z lokalną społecznością taki regulamin powinni
stworzyć.
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Michał Majewski – powiedział, że w związku z zaistniałą sytuacją chciałby
przypomnieć w jaki sposób odbywała się praca nad budżetem obywatelskim
w bieżącym roku. Jak wszyscy wiedzą wykonanie inwestycji z budżetu
obywatelskiego w bieżącym roku przyniosło sporo problemów, w czasie realizacji
zadań borykali się z niedoszacowaniem kwot na realizowane zadania. Duże
zaangażowanie pracowników wydziałów technicznych Urzędu Miasta, za co bardzo
im dziękuje, doprowadziło do tego, że udało się osiągnąć widoczne efekty, które
zadawalają mieszkańców, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o place zabaw, które
kosztowały dużo negocjacji i rozwiązań, aby były w takim stopniu i wyglądały tak
jak wyglądają teraz. Wychodząc na przeciw, zaproponował nowe rozwiązania
zwiększające między innymi kwotę budżetu obywatelskiego z 420 tys. zł. do 500
tys. zł., gdzie 450 tys. zł. zaproponował jako inwestycje duże w kwocie od 80 do
150 tys. zł., gdzie wszyscy mieszkańcy miasta mieliby wziąć udział w głosowaniu
i podjąć decyzję, które z tych zadań uważają za najpotrzebniejsze na terenie miasta
Kościerzyna i to mieszkańcy zdecydowaliby w swoim głosowaniu, które z tych
zadań należałoby wykonać. Do tych zadań należą miedzy innymi od wielu lat
zgłaszany problem ul. Reymonta, chodnika przy ul. Słowackiego, parkingu na
ul. Kartuskiej, niezagospodarowanych i zapomnianych terenów na Osiedlu
Tysiąclecia. W budżecie, który zaproponował, było 50 tys. zł. na inwestycje typu
ławki, poprawa infrastruktury parkowej, czy placów zabaw. Wspólnie mieli podjąć
decyzję, jak do tego podejść, jak rozwiązać ten problem i wypracować taką formę,
aby postarać się przynajmniej być jak najbardziej z tego budżetu zadowoleni i żeby
przyniósł on jak największe efekty dla mieszkańców Kościerzyny. 13 kwietnia pani
Ewa Chmielecka na wspólnym posiedzeniu przedstawiła regulamin budżetu,
27 kwietnia Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odrzuciła ten projekt, 27 kwietnia
było to też w porządku obrad sesji Rady Miasta, na wniosek Komisji Budżetowej,
która nie zgodziła się na proponowany regulamin, doszedł do wniosku, że należy
rozmawiać na ten temat i spróbować znaleźć inne rozwiązanie budżetu
obywatelskiego. Niestety nie doszło do tego, nie zaproponował innej formy, bo
uważał, iż to, co zaproponowała Komisja Budżetowa, a mianowicie pozostawienie
tego na dotychczasowych zasadach niestety nie sprawdziło się, dziś taki sam
projekt jest proponowany przez grupę radnych. Podkreślił, że nigdy nie był
przeciwny budżetowi obywatelskiemu, zawsze chciał zaproponować i znaleźć
wspólne rozwiązanie z radnymi, aby budżet doszedł do skutku, żeby mieszkańcy
mogli wybierać i decydować o tym, co się w mieście dzieje, dlatego były
zwiększone pieniądze na to, zawsze i wszędzie podkreślał, że w obecnej sytuacji,
która nas spotkała, uważa, iż nie są w stanie na 2017 rok wypracować
odpowiedniej formuły budżetu obywatelskiego, natomiast pieniądze, które
zaproponował, czyli 500 tys. zł., jako pieniądze do budżetu przez niego złożonego,
dalej podtrzymuje, że będą na inicjatywy obywatelskie, natomiast radni Rady
Miasta, którzy angażują się w swoich okręgach, bardzo dobrze znają potrzeby
swoich mieszkańców, przekażą je mu, nad tymi zadaniami z pewnością się pochyli
i zostaną wybrane te, które będzie można za kwotę około 500 tys. zł. zrealizować.
Być może ta kwota będzie musiała ulec wzrostowi, jeżeli zadania, które zostaną
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wybrane, nie zmieszczą się w zabezpieczonej kwocie. Z doświadczeń obecnej edycji
budżetu obywatelskiego bardzo dobrze wiadomo, iż były zadania, które przeszły
w głosowaniu mieszkańców, natomiast po zapytaniach ofertowych nie można było
tego za tą kwotę zrealizować. Część zadań z budżetu obywatelskiego nie została
zrealizowana, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, chciał wspólnie wypracować
inną formułę, gdzie deklarował, że niekoniecznie to musi być 500 tys. zł., tylko
będzie to taka kwota, jaka wyjdzie z głosowania nad wybranymi projektami.
Poprosił radnych o pochylenie się nad tą propozycją, poddanie jej pod głosowanie.
Powiedział, że myśli, iż każdy wypracował już swoje stanowisko i chcąc nie
przedłużać zajęć pracowników, którzy są dziś zmuszeni do nieoczekiwanego
przyjścia i zajęcia swojego czasu wolnego, prosi o przystąpienie do głosowania.
Katarzyna Knopik – stwierdziła, iż warto jeszcze podyskutować a nie kończyć tak
szybko tą dyskusję. Przypomniała, że proponowali inny termin sesji, w godzinach
pracy Urzędu i to na wniosek pana burmistrza jest taka,a nie inna godzina i ten
a nie inny termin. Powiedziała, że pozwoli sobie nie uwierzyć przedmówcy, po
pierwsze burmistrz mówił, iż składa dziś jakąś propozycję, a ona nie wie jaka to jest
propozycja, jako radna miasta Kościerzyna nigdy nie miała okazji głosować nad
żadną propozycją burmistrza w sprawie budżetu obywatelskiego, burmistrz nigdy
na sesji Rady Miasta nie postawił do głosowania żadnego projektu budżetu
obywatelskiego. Burmistrz mówił, że wspólnie wypracują propozycje, ona nie wie
kiedy, byli radni chętni do opracowania wspólnych propozycji, ale burmistrz sam
powiedział, iż nie zgodził się na te propozycje, czyli wspólne wypracowanie oznacza
zaakceptowanie projektu burmistrza lub nic innego nie będzie. Zauważyła, że nie
wszyscy do końca rozumieją ideę budżetu obywatelskiego, obywatelskiego, to jest
kluczowe słowo. Budżet obywatelski to takie pieniądze, które decydujemy się
przeznaczyć, jako radni z budżetu miasta Kościerzyna, i to nie musi być 20 tys., to
może być 50 tys. na okręg wyborczy, czy na konkretną część miasta, to takie
pieniądze, które Rada zdecyduje się wydawać wspólnie z mieszkańcami. To, o czym
mówił burmistrz jest ważne, są to postulaty i wnioski zgłaszane i przez
mieszkańców i przez radnych i przez przedstawicieli różnych instytucji, które
wpływają w terminie do 30 września do burmistrza i nie ma przeszkód, aby te
wnioski składać, ale to nie o to chodzi. Budżet obywatelski to współdecydowanie,
to danie szansy mieszkańcom, aby proponowali te zadania, które są najbliżej nich,
właśnie te, malutkie typu ławki, lampy, place zabaw, czy siłownie zewnętrzne,
które będą się realizowały w każdym najmniejszym punkcie miasta, nie 2, 3, 4 duże
projekty, które i tak jest obowiązek realizować w ramach budżetu miasta,
w ramach 12, 15, 20 mln. zł. na inwestycje, bo to tylko od burmistrza zależy jak
wysokie będą wydatki majątkowe budżetu miasta w przyszłym roku, ale chodzi
o to, aby podzielić się władzą, chodzi o to by dalej wspierać i rozwijać budżet
obywatelski. Powiedziała, że nie wie, czy burmistrz pamięta, iż deklarował to
swoim wyborcom, na burmistrza ulotce wyborczej było napisane: "dalsze
wspieranie i rozwój budżetu obywatelskiego", a dziś proponuje, aby zlikwidować
budżet obywatelski, nie ma żadnej propozycji, żadnej nie poddał pod głosowanie
4

radnych, Rada nie ma żadnego innego pomysłu od burmistrza. 950 osób
zagłosowało w roku ubiegłym, dlatego prosi o danie szansy na aktywność naszych
mieszkańców.
Michał Majewski – powiedział, że jest mu bardzo przykro, że przedmówczyni
zapomniała, iż 13 kwietnia 2016 roku pani Ewa Chmielecka na wspólnym
posiedzeniu komisji przedstawiła regulamin budżetu obywatelskiego na 2017 rok,
w projekcie budżetu było 450 tys. brutto, przy czym minimalna wartość projektu
80 tys. zł. brutto i w punkcie drugim było 50 tys. zł. brutto, przy czym minimalna
wartość projektu 10 tys. zł. brutto. Była to propozycja podzielona na duże zadania,
natomiast 50 tys. miało być na małe zadania. Założył propozycję do głosowania
pod obrady sesji, która miała się odbyć 27 kwietnia 2016 r. i to Komisja Budżetowa
odrzuciła projekt, czy nie zgodziła się z projektem budżetu obywatelskiego, który
zaproponował i nieprawdą jest jakoby odrzucił i nie przedstawił budżetu
obywatelskiego w innej formie, na wniosek Komisji Budżetowej został on
z porządku obrad zdjęty. 11 maja 2016 roku do radnych zostały przesłane 2 pisma,
pierwsze dotyczyło powołania zespołu do prac nad budżetem obywatelskim na rok
2018, drugie dotyczyło podtrzymania stanowiska w sprawie propozycji zasad
dotyczących budżetu obywatelskiego, nikt z radnych nie odniósł się do tych dwóch
pism. Powiedział, że może to porównać do swoich dzieci, gdy nie przyszedł raz do
domu a one miały zajęcia na basenie, starsza córka, w wieku 9 lat powiedziała do
młodszego syna, że nie trafi, młodszy syn wziął ją za rękę i zaprowadził na basen,
spóźnili się 40 minut, ale na basen dotarli. Może ewentualnie przyprowadzić swoją
3 letnią córkę, która jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i znajdzie taką potrzebę, będzie
potrafiła wziąć za rękę i zaprowadzić piętro wyżej do pani Ewy Chmieleckiej.
Złożona dzisiaj propozycja jest deklaracją zabezpieczenia środków w wysokości 500
tys. zł., być może potrzebne będą większe środki, natomiast nie pozwoli sobie, aby
mówić, iż całkowicie rezygnuje z budżetu obywatelskiego. Radni Rady Miasta mają
bardzo dobry kontakt, w przypadku okręgów jednomandatowych, ze swoimi
wyborcami, radni aktywni bardzo często do niego przychodzą, proponują
rozwiązania, spotykają się z mieszkańcami okręgów, którzy deklarują ze swojej
strony chęć partycypacji w zadaniach, które mogą wspólnie zrobić. Na wszystkich
spotkaniach podkreślał, że te zadania będzie starał się wykonywać jako pierwsze,
gdzie mieszkańcy chcą wspólnie z Urzędem Miasta coś zrobić i takich zadań przez
lata zebrało się bardzo wiele.
Teresa Preis – powiedziała, że Rada może propozycję burmistrza przegłosować.
Michał Majewski – powiedział, że żadnej propozycji nie składa. Dodał, że
deklaruje, iż pieniądze, które do tej pory proponował w budżecie, który chciał
złożyć, nad którym Rada miała debatować, dalej podtrzymuje.
Teresa Preis – powiedziała, że myśli, iż Rada powinna podejść do tego rozsądnie,
bo z doświadczenia jej okręgu wie, iż nie zawsze jest tak, iż mieszkańcy podejmują
rozsądną decyzję. Dodała, że na ul. Słowackiego zaplanowano do remontu środek
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ulicy a jak rozpocząć roboty w środku ciągu pieszego, to rzeczywiście nie było
możliwe i w 2016 roku to nie będzie zrealizowane. Wartość tej ulicy przekracza 20
tys. zł. i de facto nie ma tam placu zabaw, bo fizycznie nie ma takiej możliwości.
Jeżeli ten budżet będzie skomasowany, większy w danym rejonie, to po prostu
trzeba współpracować, jeden okręg z drugim okręgiem, czy trzecim i w jednym
roku zrobi się większą inwestycję, w kolejnych latach następną, bo rzeczywiście te
20 tys. było przeznaczane na gro placów zabaw w tych rejonach, gdzie była
dostępność do niektórych placów zabaw np. w ZSP Nr 1, na ul. Norwida, na
ul. Staszica, a są rejony gdzie nie ma placów zabaw.
Karina Młodzianowska – poprosiła burmistrza, żeby się nie denerwował, bo nikt
nikogo nie przyszedł atakować, tylko po to, aby rozmawiać o budżecie
obywatelskim. Stwierdziła, że wszyscy mają trochę racji, bo jest wiele za, dużo
przeciw, ale najważniejszą ideą budżetu obywatelskiego jest współdecydowanie
mieszkańców z radnymi, z burmistrzem miasta. Burmistrz dużo przypomniał, dawał
przykłady z dziećmi, ona takich przykładów nie ma, ma tylko jedno dziecko i nie
szuka przykładów. Była za pomysłem burmistrza, bardzo jej się ten pomysł
podobał, a wniosek podpisała dlatego, że burmistrz nie złożył takiej propozycji
oficjalnie i nie dążył do tego, aby budżet obywatelski był, a wręcz opowiadał się
w mediach, iż nie będzie budżetu obywatelskiego. Dla niej najważniejszą ideą
budżetu obywatelskiego jest kontakt i współdecydowanie z mieszkańcami naszego
miasta. Jeżeli burmistrz nie złożył żadnej propozycji, to ona będzie za każdą, która
daje możliwość mieszkańcom współdecydować i uważa, iż lepsza taka propozycja,
niż żadna. Zauważyła, że tylko od burmistrza zależało, że nie pociągnął dalej
tematu, że nie próbował z Radą dalej rozmawiać i stanowczo nie zgadza się, żeby
nie było w naszym mieście budżetu obywatelskiego, bo jest to dobra idea, jeżeli
burmistrz nie chce rozmawiać z radnymi nad możliwościami, to jeszcze raz chce
przypomnieć, że podobał jej się pomysł burmistrza i niczego nie neguje, nie
atakowała burmistrza za ten pomysł.
Mateusz Dublinowski – zauważył, że jeżeli chodzi o budżet obywatelski
zaproponowany przez grupę radnych, to tak naprawdę radni dyskutowali już na
ten temat w roku ubiegłym i wydaje mu się, iż dyskusja czasami schodzi nie na te
tory. Rada powinna inaczej to ugryźć, bo to, co mówiła radna Katarzyna Knopik, że
burmistrz nic nie przedstawiał, a przedstawiał, bo sam był osobą, która poparła
wniosek radnego Krzysztofa Bartona o to, żeby powrócić do formuły budżetu
obywatelskiego z roku ubiegłego, oczywiście nie uważa, iż jest to formuła idealna,
bo w niektórych okręgach 20 tys. to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb,
w innych z kolei jest to nie lada kłopot, co może powiedzieć na własnym
przykładzie, gdzie naprawdę ciężko jest coś wymyśleć. Złożył wniosek o zamknięcie
dyskusji i przejście do głosowania.
Michał Majewski – powiedział, że musiał podnieść głos, bo dochodzi do takich
sytuacji, że czasami trzeba to zrobić, natomiast pozostałych rzeczy nie będzie
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komentował, może przedstawić pisma, jakie wychodziły z Urzędu Miasta do
radnych i że nieprawdą jest jakoby nie chce budżetu obywatelskiego.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji.
13 radnych głosowało za
2 radnych sprzeciwiło się
1 radny wstrzymał się
Dyskusja została zamknięta.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
7 radnych głosowało za
nikt nie sprzeciwił się
12 radnych wstrzymało się
Uchwała Rady Miasta Kościerzyna z dnia 4 października 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu
Miasta Kościerzyna na 2017 rok nie została podjęta (zał. nr 6).
W związku z wyczerpaniem porządku XXXVI sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1900.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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