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PROTOKÓŁ Nr XVIII/19 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 27 listopada 2019 roku 
 

A. Godzina rozpoczęcia obrad: 14:04  B. Godzina zakończenia obrad: 16:34 

C. Miejsce obrad: sala obrad Rady Miasta przy Urzędzie Miasta Kościerzyna 

D. Przewodniczący obrad: 1. Helena Kaszubowska – Nitz od  14:04 do 16:34 

E. Protokolant:   1. Magdalena Wierzba w godzinach od 14:04 do 16:34 

 

Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad 

 
Helena Kaszubowska-Nitz 

podpis przewodniczącego otwierającego obrady  

 

F. Przebieg obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (czas: 14:04) 
Przewodniczący obrad, Helena Kaszubowska – Nitz, otworzyła obrady, powitała radnych, 

Burmistrza Kościerzyny, pracowników Urzędu, mieszkańców miasta – załącznik nr 1. 

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Ilość podpisów radnych na liście obecności: 

20 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Ustalenie porządku obrad (czas: 14:05) 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 3. 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Michał Majewski – Burmistrz Miasta (załącznik nr 4). 

Nikt więcej nie zgłosił uwag do porządku obrad. 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 177 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 177a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 17 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji (czas: 14:07) 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z XVI i XVII sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 
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Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”:  0 

Wynik: Protokół został przyjęty. 

 

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady (czas: 14:09) 
Sprawozdanie Burmistrza Kościerzyny przedstawił Michał Majewski – Burmistrz Miasta. 

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Prezentacja multimedialna Burmistrza do sprawozdania Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Michał Kujach, Michał Majewski, Katarzyna Knopik, Aleksander Mach, 

Tomasz Dargacz, Karina Młodzianowska. 

 

5. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Kościerzyna na 2019r. (czas: 14:37) 

Projekt uchwały na druku nr 164 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Jarosław Laska, Michał Majewski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 14 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/149/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

b. Podjęcie uchwały 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 (czas: 14:48) 

Projekt uchwały na druku nr 165 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 14 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/150/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 
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c. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw: Jesienna i Zimowa drogom 
położonym w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna (czas: 14:50) 

Projekt uchwały na druku nr 166 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji:  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 19 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/151/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym  

01 miasta Kościerzyna (czas: 14:53) 

Projekt uchwały na druku nr 167 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 18 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/152 /19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym  

02 miasta Kościerzyna (czas: 14:56) 

Projekt uchwały na druku nr 168 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 
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Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/153/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu działki ozn. nr geodez. 416/45, położonej w obrębie geodezyjnym 06 
miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 96/8, położonej w obrębie 
geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna (czas: 14:59) 

Projekt uchwały na druku nr 169 pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 19 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/154/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz nieruchomości 

przeznaczonych pod zabudowę cele mieszkaniowe (czas: 15:02) 

Projekt uchwały na druku nr 170 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/155/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 14. 
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h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu  

nr 1502 i nr 1503, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta 

Kościerzyna (czas: 15:06) 

Projekt uchwały na druku nr 171 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/156/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu  

nr 416/39, nr 416/40, nr 416/41 i nr 416/42 położonych w obrębie 

geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna (czas: 15:08) 

Projekt uchwały na druku nr 172 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/157/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 10/1, położonej przy ul. Przemysłowej, 

w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna (czas: 15:11) 

Projekt uchwały na druku nr 173 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 
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Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/158/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do 

zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych  

nr geodezyjnym 83 i 97,  położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta 

Kościerzyna (czas: 15:14) 

Projekt uchwały na druku nr 174 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Głos zabrał: Michał Kujach. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/159/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 – 2022” (czas: 15:18) 

Projekt uchwały na druku nr 175 oraz prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik nr 19 

zaprezentowała pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji.   

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 19 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/160/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

m. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody „Aleja Jaworowa” (czas: 

15:26) 

Projekt uchwały na druku nr 176 zaprezentował Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska.  
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Stanowiska Komisji: 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 18 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/161/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 21. 

 

n. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na 

lata 2020-2024” (czas: 15:29) 

Projekt uchwały na druku nr 177a zaprezentowała pani Dominika Węsierska – Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: członkowie Komisji wstrzymali się od głosu. 

W dyskusji głos zabrali: Tomasz Dargacz, Dominika Węsierska, Ewa Aleksandrowicz, Michał 

Majewski, Katarzyna Knopik, Aleksander Mach, Kazimierz Maszk, Michał Kujach, Karina 

Młodzianowska, Kazimierz Borzyszkowski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XVIII/162/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 22. 

 

6. Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 
2018/2019 (czas: 16:04)  

Przewodniczący Rady zapytała, czy są pytania do pani dyrektor Biura Placówek Oświatowych. 
W związku z ich brakiem przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.  
 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 

(czas: 16:05) 
Marcin Sikora – mieszkańcy ul. Traugutta 7 pytają, czy prawdą jest, że mieszkania, które 

obecnie zamieszkują zostaną w przyszłości przekształcone na biura i czy, jeżeli to prawda, 

otrzymają mieszkania zastępcze i gdzie będą one zlokalizowane.  

Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 

Andrzej Wronikowski – powiedział, że po wprowadzeniu nowych autobusów rozkład jazdy 

został diametralnie zmieniony na gorsze. Zapytał, czy można przywrócić poprzedni rozkład 

jazdy.  

Odpowiedzi udzielił Tomasz Nadolny. 
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W dyskusji głos zabrali: Andrzej Wronikowski, Tomasz Nadolny. 

Aleksander Mach – zapytał, jak wygląda sytuacja z wypłatą dotacji na przedszkolaki na terenie 

naszego miasta. 

Odpowiedzi udzielił Dawid Jereczek. 

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Dawid Jereczek, Michał Majewski. 

Tomasz Dargacz – powiedział, że mieszkanka ul. Staszica zwróciła mu uwagę, iż emeryci i 

renciści z tej ulicy nie mogą dojechać na cmentarz. 

Andrzej Wronikowski – zapytał, czy jest możliwość poprawienia zdeformowanych płyt na ul. 

Dunikowskiego.  

Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 

Przemysław Brzeski – zapytał, czy w najbliższym czasie można wymienić, albo odnowić 

śmietniki. Niejednokrotnie spotkał się z tym, że zamki są wyrobione, śmieci leżą na podłodze, 

chodniku. Pomiędzy tartakiem a wejściem do parku stoi 20 albo 30 zapakowanych worków 

śmieci. Zapytał, czy można coś z tym zrobić. 

Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 

W dyskusji głos zabrali: Przemysław Brzeski, Michał Majewski. 

Kazimierz Borzyszkowski – poprosił, aby na teren, który znajduje się pomiędzy ul. Reymonta i 

Legionów Polskich przysłać równiarkę. 

 

8. Wolne wnioski i informacje (czas: 16:28)  
Głos zabrali: Helena Kaszubowska – Nitz, Krzysztof Knut, Ryszard Zaborowski. 

 

9.   Zakończenie sesji (czas: 16:34) 

 
Dnia 27 listopada 2019 r. o godzinie 16:34 nastąpiło zakończenie XVIII sesji Rady Miasta 

Kościerzyna.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

H. Podpisy: 

    

Magdalena Wierzba 

Protokolant 1 

Helena Kaszubowska-Nitz 

Przewodniczący obrad 1 
 ZAŁACZNIKI: 

Numer 
załącznika 

Nazwa załącznika 
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1.  Lista obecności przedstawicieli Urzędu Miasta i kierowników jednostek podległych tak tak 

2.  Lista obecności radnych tak tak 

3.  Zaproszenie na sesję tak tak 

4.  Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad tak tak 

5.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

6.  
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady 
tak tak 

7.  Prezentacja burmistrza zaprezentowana w punkcie 3 nie tak 
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8.  Uchwała Nr XVIII/149/19 tak tak 

9.  Uchwała Nr XVIII/150/19 tak tak 

10.  Uchwała Nr XVIII/151/19 tak tak 

11.  Uchwała Nr XVIII/152/19 tak tak 

12.  Uchwała Nr XVIII/153/19 tak tak 

13.  Uchwała Nr XVIII/154/19 tak tak 

14.  Uchwała Nr XVIII/155/19 tak tak 

15.  Uchwała Nr XVIII/156/19 tak tak 

16.  Uchwała Nr XVIII/157/19 tak tak 

17.  Uchwała Nr XVIII/158/19 tak tak 

18.  Uchwała Nr XVIII/159/19 tak tak 

19.  Prezentacja multimedialna – Gminny Program Opieki nad Zabytkami nie tak 

20.  Uchwała Nr XVIII/160/19 tak tak 

21.  Uchwała Nr XVIII/161/19 tak tak 

22.  Uchwała Nr XVIII/162/19 tak tak 

23.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

24.  Zestawienie czasów nagrania video z XVIII Sesji Rady Miasta z dnia 27 listopada 2019r. tak tak 

25.  Projekty uchwał na sesję (od 164 do 177 i 177a – 15 plików nie tak 

26.  Spis materiałów i dokumentów na cyfrowych nośnikach danych tak tak 

27.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XVIII/2019 

 

 

 

 


