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PROTOKÓŁ Nr XIX/19 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 18 grudnia 2019 roku 
 

A. Godzina rozpoczęcia obrad: 12:04  B. Godzina zakończenia obrad: 12:57 

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

D. Przewodniczący obrad: 1. Helena Kaszubowska – Nitz od  12:04 do 12:57 

E. Protokolant:   1. Magdalena Wierzba w godzinach od 12:04 do 12:57 

 

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: 12:04) 
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: 

18 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Ustalenie porządku obrad (czas: 12:04) 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 3. 

Wnioski 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 180 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 180a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 14 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

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

projektu uchwały na druku nr 181 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 181a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 14 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 
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Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej dodania do 

porządku obrad projektu uchwały na druku nr 187 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie 

zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta 

Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tym dziećmi 

zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 14 

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 XVIII sesji (czas: 12:09) 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z XVIII sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 14 

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: 12:10) 
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: Katarzyna Knopik, Michał Majewski, Kazimierz Maszk. 

 

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: 12:23) 

Projekt uchwały na druku nr 180a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Jarosław Laska. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 13 
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 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 5 

Wynik: Uchwała Nr XIX/163/19 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: 12:34) 

Projekt uchwały na druku nr 181a 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”: 13 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 5 

Wynik: Uchwała Nr XIX/164/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek 
budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, 
źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzanie 
(czas: 12:35) 

Projekt uchwały na druku nr 182 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”: 18 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XIX/165/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2020” (czas: 12:38) 

Projekt uchwały na druku nr 183 zaprezentowała pani Sylwia Trzebiatowa – Glok – 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 
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Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XIX/166/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2020 rok” (czas: 12:44) 

Projekt uchwały na druku nr 184 zaprezentowała pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału 

Rozwoju i Promocji 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XIX/167/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Miasta Kościerzyna na 2020 rok (czas: 12:46) 

Przewodniczący Rady poinformowała, że plany pracy poszczególnych Komisji na 2020 rok 
zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji. Zapytała, czy są uwagi do tych 
planów. W związku z ich brakiem przeszła do głosowania nad projektem uchwały. 
Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XIX/168/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta 

Kościerzyna na 2020 rok (czas: 12:48) 

Projekt uchwały na druku nr 186 zaprezentowała Helena Kaszubowska – Nitz – Przewodniczący 

Rady Miasta Kościerzyna. 

Nikt nie zabrał głosu w głosowaniu. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 
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 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XIX/169/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie 

zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3 uczęszczającymi do żłobków na 

terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania 

opieki nad tym dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna (czas: 

12:49) 

Projekt uchwały na druku nr 187 zaprezentowała Sylwia Trzebiatowska – Glok – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W dyskusji głos zabrali: Michał Kujach, Sylwia Trzebiatowska – Glok. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XIX/170/19 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych (czas: 

12:55) 
Krzysztof Lipski – zapytał, co było powodem unieważnienia przetargu na "akcję zima". 
Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 
 

7. Wolne wnioski i informacje (czas: 12:57)  
Głos zabrali:  

 

8.   Zakończenie sesji (czas: 12:57) 

 
Dnia 18 grudnia 2019 r. o godzinie 12:57 nastąpiło zakończenie XIX sesji Rady Miasta 

Kościerzyna.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

H. Podpisy: 

    

Magdalena Wierzba 

Protokolant 1 

Helena Kaszubowska-Nitz 

Przewodniczący obrad 1 
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 ZAŁACZNIKI: 
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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 

8.  Uchwała Nr XIX/163/19 tak tak 

9.  Uchwała Nr XIX/164/19 tak tak 

10.  Uchwała Nr XIX/165/19 tak tak 

11.  Uchwała Nr XIX/166/19 tak tak 

12.  Uchwała Nr XIX/167/19 tak tak 

13.  Uchwała Nr XIX/168/19 tak tak 

14.  Uchwała Nr XIX/169/19 tak tak 

15.  Uchwała Nr XIX/170/19 tak tak 

16.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

17.  Zestawienie czasów nagrania video z XIX Sesji Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2019r. tak tak 

18.  Projekty uchwał na sesję (od 180 do 187 oraz 180a i 181a – 10 plików nie tak 

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

20.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XIX/2019 

 

 

 

 


