Protokół Nr XXXIV/16
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 17 sierpnia 2016 r.
od godz. 1100 do godz. 1430
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, 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. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 254,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
b. zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej
Kościerzyna;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 255,
– stanowiska – Komisji Budżetowej
c. wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/17, położonej przy
ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 256,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
d. wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 585/1, położonej przy
ul. Stefana Żeromskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 257,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
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e. wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 300/2, położonej przy
ul. Strzeleckiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 258,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
f. wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 69/4, położonej przy
ul. Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 259,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
g. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu nr 68/1,
68/3, 68/4 i 69/1, położonych w rejonie ul. Kalinowej i Wrzosowej, w obrębie
geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 260,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
h. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na
uchwałę Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do
Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 261,
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
i. zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie
zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
w tabeli stawek dodatków funkcyjnych;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 262,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
j. zmiany Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012
r. w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących
stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów;
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską
Kościerzyna;
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k.

l.

5.
6.
7.
8.
9.

– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 263,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 36, położonej przy
ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 264,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/20, położonej
w rejonie ulic Kartuska i Józefa Wybickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04
miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 265,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej.
Informacja z działalności spółek z udziałem kapitału miasta za 2015 rok;
– Dyrektorzy Spółek.
Informacja o przygotowaniu szkół miejskich do roku szkolnego 2016 – 2017;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie sesji.

Sławomir Szkobel – przedstawił 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.
Krzysztof Barton – zapytał, w jakiej ważnej sprawie wyjechał pan burmistrz.
Sławomir Szkobel – powiedział, że pan burmistrz bierze udział w spotkaniu wraz
z wójtem Gminy Kościerzyna z panią dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Tematem spotkania są decyzje odnośnie budowy Węzła
Integracyjnego w Kościerzynie oraz decyzje odnośnie budowy ścieżek rowerowych.
Aleksander Mach – zapytał, czy termin sesji był konsultowany z panem
burmistrzem, bo być może, gdyby sesja odbyła się jak zawsze o godzinie 14, to
udałoby się mu w niej uczestniczyć.
Teresa Preis – przypomniała, że na godzinę 16 zaplanowano spotkanie odnośnie
gazownictwa i od godziny 14 nie udałoby się zrealizować wszystkich materiałów
zaproponowanych na dzisiejszą sesję. Termin spotkania z panią dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ustalono bardzo późno i dlatego pan
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burmistrz poinformował ją, iż nie będzie uczestniczył w sesji. Zapytała, czy są
jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem przeszła do realizacji kolejnego
punktu w porządku obrad.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 254 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok (zał. nr 6).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, czy zwiększenie środków na termomodernizację
w ramach programu KAWKA dotyczy tylko zadań, które zostały już rozstrzygnięte
w przetargach, czy dotyczy całego zadania.
Jarosław Laska – powiedział, że dotyczy to części obiektów, na które przetargi
jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, z tym, że w kwocie 424 tys. zł. niecałe 85 tys. zł.
będzie wkładem wspólnot.
Katarzyna Knopik – poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego o tak wysoką
kwotę zwiększa się dofinansowanie na realizację projektu KAWKA w Kościerzynie,
dlaczego nie szuka się innych rozwiązań np. poprzez ogłoszenie drugiego
przetargu.
Jarosław Laska – odpowiedział, że na części obiektów nie udało się zmieścić
w kosztach wstępnie preliminowanych do tego zadania. Realizacja tego zadania
kończy się w bieżącym roku, rozliczenie będzie mogło być w przyszłym roku, ale
chodzi o czas.
Katarzyna Knopik – zapytała, kiedy ogłoszono przetargi na te zadania, czy
w styczniu, czy w lutym, dlaczego tak mało czasu dano na rozstrzygnięcie
przetargowe i realizację tego zadania.
Daniel Młynarczyk – powiedział, że przeprowadzono 2 postępowania przetargowe,
po pierwszym, w części budynków miejskich, postępowania zostały unieważnione,
ponownie ogłoszono przetarg, w wyniku którego udało się uzyskać lepsze oferty,
ale one i tak przekraczały budżet. Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska na dofinansowanie zawarto na początku tego roku, trzeba było
opracować dokumentacje projektowe, po których opracowaniu trzeba było
uzyskać pozwolenia na budowę i dopiero po ich uzyskaniu ogłoszono przetarg.
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Aleksander Mach – zapytał, czy ktoś ze strony miasta wystąpił z prośbą
o przedłużenie terminu realizacji tego projektu.
Ewa Chmielecka – odpowiedziała, że nie ma możliwości przedłużenia realizacji
tego projektu. Miasto składając w tym roku wniosek o aneks na kolejne wspólnoty
mieszkaniowe, rozszerzając projekt termomodernizacji o kolejne wspólnoty
mieszkaniowe, prosiło WFOŚ o dłuższy termin realizacji, niestety WFOŚ nie wyraził
na to zgody, dlatego, że program KAWKA wygasa.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
13 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
4 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIV/244/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok
została podjęta większością głosów wg załącznika nr 6.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 255 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 7).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
13 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
4 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIV/245/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 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 większością głosów wg załącznika nr 7.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 256 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/17, położonej przy ul. Kartuskiej,
w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna (zał. nr 8).
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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.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
1 radny wstrzymał się
Uchwała Nr XXXIV/246/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 245/17, położonej przy
ul. Kartuskiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna została podjęta
większością głosów wg załącznika nr 8.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 257 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 585/1, położonej przy ul. Stefana Żeromskiego,
w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna (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 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 XXXIV/247/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 585/1, położonej przy
ul. Stefana Żeromskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 9.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 258 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 300/2, położonej przy ul. Strzeleckiej,
w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna (zał. nr 10).
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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 XXXIV/248/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 300/2, położonej przy
ul. Strzeleckiej, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 10.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 259 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 69/4, położonej przy ul. Wrzosowej,
w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna (zał. nr 11).
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.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXXIV/249/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 69/4, położonej przy ul.
Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 11.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 260 w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu nr 68/1, 68/3, 68/4
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i 69/1, położonych w rejonie ul. Kalinowej i Wrzosowej, w obrębie geodezyjnym nr
06 miasta Kościerzyna (zał. nr 12).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – 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 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 XXXIV/250/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu
nr 68/1, 68/3, 68/4 i 69/1, położonych w rejonie ul. Kalinowej i Wrzosowej,
w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie
wg załącznika nr 12.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 261 w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na
uchwałę Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic,
a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta (zał. nr 13).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, jakie będą ewentualne następstwa w sytuacji,
gdy sąd przyzna rację skarżącemu.
Paweł Grochal – odpowiedział, że myśli, iż na chwilę obecną jest troszkę za
wcześnie, żeby wyrokować w tej sprawie. Sąd może stwierdzić nieważność planu
w całości, albo, co bardziej prawdopodobne, w części, aczkolwiek nie ma zbyt wielu
argumentów, które mogłyby za takim stanowiskiem przemawiać.
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Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
13 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
4 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXXIV/251/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
skargi na uchwałę Nr LXVI/511/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 listopada
2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją
kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 13.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 262 w sprawie zmiany
uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany
w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek
dodatków funkcyjnych (zał. nr 14).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
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 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 XXXIV/252/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27
maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w
zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla
nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych została podjęta jednogłośnie
wg załącznika nr 14.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 263 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
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godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących stanowiska
kierownicze w szkole lub placówce oświatowej; tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów; zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek
prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna (zał. nr 15).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Waldemar Kujach – zapytał, czy jeżeli dyrektor będzie pracował ponad te godziny,
to czy będzie miał nadgodziny.
Alicja Kirstein – powiedziała, że nie jest to praktykowane z uwagi na to, iż zakres
obowiązków dyrektorów jest na tyle duży, a równocześnie nie chcą oni tracić
kontaktu z pracą zawodową i w związku z tym stara się, aby te godziny nie były
przekraczane.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
1 radny wstrzymał się
Uchwała Nr XXXIV/253/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29
lutego 2012 r. w sprawie określenia: rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz
nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkole lub placówce
oświatowej; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów i logopedów; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin nauczania, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę
Miejską Kościerzyna została podjęta większością głosów wg załącznika nr 15.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 264 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 36, położonej przy ul. Antoniego
Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna (zał. nr 16).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
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Roman Gołuński – 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 XXXIV/254/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 36,
położonej przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 16.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 265 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/20, położonej w rejonie ulic Kartuska
i Józefa Wybickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna (zał. nr 17).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – 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 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 XXXIV/255/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 38/20, położonej
w rejonie ulic Kartuska i Józefa Wybickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 17.
Robert Fennig – przedstawił informację z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa
Infrastruktury KOS - EKO za 2015 rok (zał. nr 18).
Krzysztof Knut – przedstawił informację z działalności Kościerskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego za 2015 rok (zał. nr 19).
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Grzegorz Zabrocki – przedstawił informację z działalności Kaszubskiego Centrum
Sportowo - Rekreacyjnego sp. z o. o. za 2015 rok (zał. nr 20).
Teresa Preis – zapytała, czy są jakieś uwagi. W związku z ich brakiem przeszła do
realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Alicja Kirstein – przedstawiła informację o przygotowaniu szkół miejskich do roku
szkolnego 2016 – 2017 (zał. nr 21).
Teresa Preis – zapytała, czy są jakieś uwagi. W związku z ich brakiem przeszła do
realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał interpelację w sprawie realizacji projektu
"Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej" i budowy
kogeneracji (zał. nr 22) oraz zapytanie w sprawie przejezdności drogi (zał. nr 23).
Katarzyna Knopik – przypomniała, że w dniu dzisiejszym w uchwale budżetowej
Rada przyjęła do budżetu dywidendę z tytułu zysku osiągniętego przez spółkę
"Stary Las", której miasto Kościerzyna jest wspólnikiem, a w imieniu miasta funkcję
wspólnika sprawuje burmistrz, Michał Majewski. Z drugiej strony niepokojące
doniesienia medialne mówią o tym, że miasto ma ponad 700 tys. zł. dopłacić do
Związku Gmin Wierzyca z tytułu niedoborów w kasie Związku. Zapytała, jakie
działania podjął pan burmistrz, z jednej strony jako wspólnik spółki "Stary Las",
a z drugiej strony jako członek zarządu Związku Gmin Wierzyca, tak, aby ceny na
bramie w Starym Lesie za odbiór odpadów obniżyć. Zauważyła, że widać, iż są one
za wysokie, bo jeżeli spółka osiąga zyski, to być może wymaga to korekty,
a z drugiej strony, aby obniżyć dopłaty, aby nie było tej dopłaty, aby obniżyć być
może cenę, tak jak pan burmistrz deklarował, cenę odbioru odpadów od
mieszkańców. Pan sekretarz mówił o tym, że został złożony wniosek
o dofinansowanie Domu Seniora do wojewody pomorskiego. Zapytała, jakie są
koszty tego projektu, jaka jest planowana dotacja z budżetu państwa. Zazwyczaj
w sierpniu mieszkańcy składali wnioski do budżetu obywatelskiego, w ubiegłym
roku zagłosowało 950 osób na 38 projektów, w tym roku pan burmistrz nie zdążył
jeszcze przygotować projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego.
Zapytała, kiedy taki projekt uchwały zostanie przedstawiony radnym.
Jacek Konkol – odpowiedział, że odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie.
Krzysztof Barton – przypomniał, że przed wakacjami radni umawiali się, co do
przyszłości funkcjonowania Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
decyzja miała zapaść do końca sierpnia. Zapytał, czy udało się zebrać właściwą ilość
członków tej Komisji, żeby we wrześniu mogła już pracować.
Teresa Preis – powiedziała, że ze względu na to, iż sesja została zwołana szybciej,
przesunęła rozstrzygnięcie na wrzesień. Na dzień dzisiejszy wiadomo jej, iż nie
uzupełniono składu Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych, nadal są 4
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osoby, a w myśl Statutu tych osób powinno być więcej. Ostateczną decyzję
podejmie we wrześniu. Poinformowała, że z dniem 16 sierpnia z pracy w Komisji
Rewizyjnej i Komisji Statutowej zrezygnowała radna Katarzyna Knopik i w związku
z tym prosi radnych o deklarację do prac w Komisji Statutowej i Rewizyjnej.
Przypomniała, że w Statucie jest zapis, iż w Komisji Rewizyjnej pracują radni
z klubów i w związku z tym, że radna Katarzyna Knopik jest z klubu Platformy
Obywatelskiej, prosi o zgłoszenie zastępstwa z tego klubu. Jeżeli chodzi o Komisję
Statutową, to jej prace są już na finiszu i myślała, że uda się to wszystko w jakiś
sposób zamknąć.
Tomasz Dargacz – powiedział, że jeżeli chodzi o działanie Komisji, to rzeczywiście
jest utrudnione od kilku miesięcy, ale to nie znaczy, iż Komisja nie spotykała się,
odbyły się trzy spotkania, na których rozpatrywano bieżące sprawy, omawiano
uchwały. Jeżeli chodzi o decyzję o przystąpieniu do Komisji, to posiada jedną taką
decyzję, natomiast biorąc pod uwagę Statut Rady Miasta, nie ratuje to Komisji
z tego względu, iż potrzebna jest jeszcze jedna osoba. W dniu dzisiejszym otrzymali
wiadomość, iż kolejny radny rezygnuje z innej komisji. W tej chwili aż 7 radnych
pracuje tylko w jednej komisji, co jest dużym utrudnieniem dla funkcjonowania
komisji. Najgorszym rozwiązaniem byłoby rozwiązanie Komisji, ale istnieje też
lepsza możliwość. Pani przewodnicząca bodajże w czerwcu lub lipcu złożyła do
Komisji Statutowej taki wniosek, że można funkcjonowanie Komisji ograniczyć od 5
do 9 osób.
Teresa Preis – powiedziała, że nie złożyła takiego wniosku.
Tomasz Dargacz – powiedział, że przedmówczyni złożyła taką propozycję, iż liczba
członków mogłaby być zmniejszona od 4 do 9 albo od 5 do 9, dokładnie nie
pamięta.
Teresa Preis – powtórzyła, iż takiego wniosku nie składała i prosi o nie mylenie
pojęć.
Tomasz Dargacz – powiedział, że nie myli. Dodał, że przewodnicząca wręcz ogłosiła
to na komisji i złożyła drugą część wniosku, że można zakończyć działalność Komisji
Porządku Publicznego i Spraw Społecznych, co można sprawdzić w protokole.
Zauważył, że z kadencji na kadencję coraz więcej radnych nie chce pracować
w dwóch komisjach i warto byłoby zastanowić się nad przyczyną, dlaczego tak jest
i może warta przemyślenia byłaby taka uchwała, która umożliwiałaby
funkcjonowanie komisji, kiedy będzie w niej od 5 do 9 członków, co
rozwiązywałoby tak zwany pat i wszystkie komisje mogłyby dalej pracować.
Przypomniał, że w kadencji 2007 - 2011, za czasów, kiedy przewodniczącym był
pan Andrzej Gierszewski, przygotował on uchwałę, w której bardzo lobbował
i proponował jak bardzo potrzebna i bardzo konieczna jest ta komisja dla miasta,
jak bardzo warto sprawami społecznymi zająć się, że jest mnóstwo problemów i ta
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komisja została w tamtej kadencji powołana i funkcjonowała aż do kwietnia
bieżącego roku.
Teresa Preis – oświadczyła, iż żadnego wniosku odnośnie obniżenia ilości radnych
w Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych nie składała, wróci do
protokołu. Deklarowała rozwiązanie konfliktu i wyjście na przeciw polubownego
rozwiązania tej kwestii. Ponownie oświadczyła, iż nie było takiej jej deklaracji,
jednocześnie chciałaby przypomnieć radnemu Tomaszowi Dargaczowi, iż
w mediach również była informacja, że przez trzy miesiące nie dopuszczała
radnego do głosu, oczywiście takiej sytuacji nie było, zawsze starała się udzielać
każdemu głosu, z tym, że zawsze miała prośbę, aby każdy miał odwagę podnieść
rękę i przytrzymać ją. Jako przewodnicząca Rady zadeklarowała, iż we wrześniu
wszystkie kwestie zostaną rozwiązane, żeby była jasna sytuacja w pracy Rady
Miasta.
Krzysztof Barton – przypomniał, że przed wakacjami złożył propozycję, że jeżeli do
końca sierpnia pan Tomek nie znajdzie właściwej ilości członków Komisji Porządku,
to wówczas, postępując honorowo, wycofa się ze swojego wniosku i propozycji
bycia przewodniczącym tej Komisji i wróci stan sprzed tej sytuacji, w której
nastąpiło odwołanie pana przewodniczącego, Pawła Liedtke. Zapytał, czy radny
podtrzymuje tą deklarację.
Tomasz Dargacz – powiedział, że podtrzymuje, ale żeby to się stało trzeba się
spotkać, a do spotkania nie doszło. Dodał, że inaczej jak przewodniczący rozumie
honor, bo mimo, iż mieli jakieś zastrzeżenia wewnątrz Komisji, z którymi nie
afiszowali się publicznie i nigdy afiszować się nie będą, nie uciekali z Komisji, nie
zakłócili jej pracy, nie zrobili wielkiego medialnego show, Komisja, mimo ich uwag
i zastrzeżeń, mogła dalej pracować. Honor jest taki, iż mieszkańcy wybierają
radnych i podejrzewa, iż są świadomi, że radny będzie pracował ze wszystkimi
radnymi i nie będzie grymasił, że wyjdzie, czy nie będzie chodził na sesje, czy
komisje, bo nie podoba mu się ten, czy tamten radny. Z punktu widzenia Statutu
Rady Miasta, jeżeli zastrzeżenia mają poszczególni radni do pracy komisji, czy do
pracy np. przewodniczącego Rady Miasta, to przygotowują odpowiedni wniosek,
w przypadku przewodniczącego Rady potrzebny jest wniosek pisemny
z uzasadnieniem, w przypadku komisji nie ma takich ostrych obwarowań. Nawet
jeżeli większość zdecydowała 2 lata temu, iż nie ma być przewodniczącym i nim nie
był, to pracował w Komisji i udzielał się, natomiast kiedy ta sama większość podjęła
inną decyzję, to kilku radnych obraziło się i zrezygnowało z Komisji. Zauważył, że ci
radni w ramach honoru mogli być w Komisji i wykazać, że źle działa, mogli pokazać
kiedy popełnia jakieś błędy, ale nie dano mu tej możliwości, tylko po prostu
spakowano zabawki i przewodniczący poszli w swoją stronę blokując na wiele
miesięcy funkcjonowanie Komisji, a być może przyczyniając się do całkowitej
likwidacji.
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Teresa Preis – poprosiła radnego Dargacza o ważenie słów, bo przytoczenie, że
większość z radnych nie chce pracować w dwóch komisjach, a mieszkańcy oglądają
transmisję z sesji, jest obraźliwe dla koleżanek i kolegów radnych z tego względu, iż
ustawa samorządowa daje delegację do pracy w co najmniej jednej komisji i każdy
wybiera, czy pracuje w jednej, czy w dwóch komisjach, ale to nie świadczy o tym,
że radny nie wypełnia swoich obowiązków pracując tylko w jednej komisji.
Zauważyła, iż radny ma łączność z mieszkańcami, merytoryczną łączność
z naczelnikami wydziałów, z panem burmistrzem i nie jest tylko w jednej komisji,
ale wszechstronnie działa i angażuje się w pracę w swoim środowisku, w swoim
okręgu. Wypowiedź, że radni będą współpracować ze wszystkimi radnymi, a ona
do tej pory miała wrażenie, że tak współpraca jest, że radni różnią się w swoich
wypowiedziach, w swoich sądach, ale to nie znaczy, iż ktoś jest dyskryminowany.
Poprosiła o ważenie słów, o współpracę wszystkich radnych.
Robert Świeczkowski – zapytał, na jakim etapie jest budowa budynku socjalnego.
Daniel Młynarczyk – powiedział, że budowa budynku socjalnego jest w dalszym
ciągu na etapie robót fundamentowych, ponieważ na etapie realizacji inwestycji
troszkę skomplikowało się posadowienie budynku. Dodał, że zaprojektowano
rozwiązanie posadowienia fundamentów na studniach fundamentowych, z uwagi
na panujące warunki gruntowe wykonanie w tej technologii jest kłopotliwe, w tej
chwili projektant analizuje zamianę rozwiązania posadowienia budynku.
Katarzyna Knopik – poprosiła o udostępnienie w dniu dzisiejszym wszystkim
radnym harmonogramu rzeczowo – finansowego złożonego przez wykonawcę
a zaakceptowanego przez burmistrza miasta Kościerzyna, wraz ze wszystkimi
zmianami harmonogramu od początku projektu do dnia dzisiejszego.
Daniel Młynarczyk – powiedział, że harmonogram zakończenia inwestycji na
chwilę obecną nie uległ zmianie.
Teresa Preis – powiedziała, że miała kontakt telefoniczny z radnym Dargaczem
i rozmawiali odnośnie Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
przekazała informację, iż do końca sierpnia kwestia miała być rozwiązana, ale
z tego względu, że kolega radny Tomasz Dargacz był na chorobowym i nie
przeszkadzała mu w tym czasie, jednoznacznie stwierdził, że kwestię rozwiąże we
wrześniu. W dniu dzisiejszym z jego ust padła trochę inna deklaracja, jakby była
winna, że się z nim nie skontaktowała. Poprosiła o deklarowanie udziału w Komisji
Porządku Publicznego, Komisji Statutowej i Komisji Rewizyjnej.
Tomasz Dargacz – powiedział, że doskonale orientuje się w tym, iż radny może
pracować w jednej komisji i to jest przegłosowane przez ustawodawcę w ramach
tak zwanej ustawy samorządowej, ale również jest taki paragraf w Statucie Rady
Miasta. Zauważył, że nie oskarżył, iż radni pracują, tylko stwierdził fakt, że 7
radnych będzie pracowało przez najbliższe 2 lata w jednej komisji, natomiast 14
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radnych będzie pracowało w 2 komisjach. Nie zarzucał pani przewodniczącej, że
zadzwoniła do niego jeden raz, stwierdził tylko fakt. Podziękował pani
przewodniczącej za telefon, który wykonała do niego wczoraj. Zwrócił uwagę, iż
jest to komisja, która zajmuje się sprawami społecznymi, ale też sprawami
porządku publicznego, one, jak to wtedy argumentował pan przewodniczący Rady
Miasta, Andrzej Gierszewski, są ogromnie ważne dla społeczeństwa miasta
Kościerzyny. Większość mieszkańców zapewne radzi sobie samodzielnie, nie
potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, ale są tacy mieszkańcy, którzy nie radzą sobie.
W ostatnich miesiącach dostrzegł, iż program "500+" wcale wielu kwestii nie
rozwiąże, zgłosiło się do niego o pomoc charytatywną wiele osób, ponieważ bardzo
często mają takie zadłużenie finansowe, że nie są w stanie w ciągu dwóch, trzech
lat spłacić swoich zobowiązań wobec różnych instytucji, dlatego funkcjonowanie
Komisji jest nadal potrzebne.
Krzysztof Barton – zauważył, że Komisja funkcjonowała i to przedmówca przyczynił
sie do tego, iż nie pracuje.
Teresa Preis – odebrała głos radnemu Dargaczowi z uwagi na to, iż jest to punkt
interpelacje i zapytania radnych. Zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos.
W związku z brakiem uwag przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku
obrad.
Tomasz Dargacz – nie zgodził się z radnym Bartonem, że zakłócili pracę tej Komisji,
ponieważ Komisja wedle Statutu może funkcjonować kiedy ilość członków jest
między 6 a 9 i w związku z tym fakt zmiany przewodniczącego nie może wpłynąć na
istnienie Komisji, natomiast fakt wyjścia z Komisji kilku radnych miał wpływ na to,
czy Komisja funkcjonuje, czy nie.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że najwidoczniej to może być przyczyną, bo jak
widać, Komisja od kilku miesięcy nie działa. Podkreśliła, że każdy z radnych jest
wolnym człowiekiem, samodzielnie podejmuje decyzje o pracy w tej, czy innej
Komisji, o sądzie takiej czy innej sytuacji i radni mieli do tego prawo. Zauważyła, iż
przedmówca zadeklarował, że rozwiąże ten problem, dlatego prosi o nie zrzucanie
odpowiedzialności na tych radnych, którzy wyszli z tej Komisji, bo ta Komisja
jeszcze pół roku temu świetnie działała. Przypomniała, że radny mówił, iż radni
mogli zostać, ocenić jego działalność, jako przewodniczącego i działalność pana
Waldemara Kujacha, jako wiceprzewodniczącego, ale zabrakło jej jednej rzeczy,
a mianowicie panowie nie ocenili negatywnie działalności pana Pawła Liedtke
i pana Roberta Świeczkowskiego, jako przewodniczących tej Komisji.
Tomasz Dargacz – zgodził się z większością wypowiedzi radnej, zadeklarował się,
że postara się rozwiązać problem a nie, że rozwiąże, a to jest różnica. Co do
rozwiązania tej kwestii, to jest ona w rękach tych radnych, którzy pracują w jednej
komisji i jeżeli nie będą oni chcieli, żeby ta Komisja funkcjonowała, to dalej będą
pracowali w jednej komisji. Powiedział, że nie oceniali publicznie negatywnie pana
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Pawła Liedtke, ale wiedzą jak pan przewodniczący Paweł Liedtke i pan
wiceprzewodniczący pracowali, wiedzą jak angażowali się na sesjach Rady Miasta,
wiedzą jak angażowali się w Komisji i ma swoją ocenę, ta ocena jest negatywna,
dlatego dokonali takiego, a nie innego wyboru. Dodał, że nie przyłożą swojej ręki
do tego, żeby ta Komisja przestała istnieć, dalej się spotykają, dalej będą
rozmawiać na tematy, którymi ta Komisja ma się zajmować.
Teresa Preis – powiedziała, że bardzo aktywnie w pracę na rzecz mieszkańców,
dzieci z naszego miasta włączają się radni seniorzy, przede wszystkim panie
seniorki, za co serdecznie im dziękuje.

W związku z wyczerpaniem porządku XXXIV sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1430.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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