PROTOKÓŁ Nr XXIII/20
z nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 18 marca 2020 roku
A. Godzina rozpoczęcia obrad: 15:00
C. Miejsce obrad:

B. Godzina zakończenia obrad: 15:35

sala obrad Rady Miasta przy Urzędzie Miasta Kościerzyna

D. Przewodniczący obrad:

1. Helena Kaszubowska – Nitz od 15:00 do 15:35

E. Protokolant:

1. Sławomir Szkobel

Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad
Helena Kaszubowska-Nitz
podpis przewodniczącego otwierającego obrady
F. Przebieg obrad.

1. Otwarcie sesji
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:
12 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2.

2. Ustalenie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad
Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad.
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 3.
Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji
Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXII sesji.
Przyjęcie protokołu:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
Ilość głosów „za”: 12
Ilość głosów „przeciw”: 0
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Protokół został przyjęty.

4. Wystąpienie Pani Marzeny Mrozek Prezesa Zarządu Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie dot. zagrożenia wystąpieniem
koronawirusa w Kościerzynie
W punkcie głos zabrali: Helena Kaszubowska-Nitz, Michał Majewski.
Komunikat Pani Marzeny Mrozek i Michała Majewskiego zawarty jest w końcówce materiału
video z sesji.
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5. Podjęcie uchwał:
a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu
Województwa Pomorskiego.
Projekt uchwały na druku nr 210 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/194/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 5.
b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta
Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Kościerzyna na 2020r.
Projekt uchwały na druku nr 210 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/195/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 6.
c. 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.
Projekt uchwały na druku nr 211 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/196/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7.
d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
nr 1377, położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego w obrębie
geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 212 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
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Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/197/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 8.
e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
nr 127/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna .
Projekt uchwały na druku nr 214 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/198/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do
zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej
nr geodezyjnym 167/28, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta
Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 215 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/199/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 10.
f.

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu
nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych
nr geodezyjnym 65/34, nr 65/33, nr 38/4, nr 113/3 i nr 113/6, położonych
w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 216 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
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Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/200/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 11.
h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu
nieruchomości
niezabudowanej
działki
gruntu,
oznaczonej
nr geodezyjnym 87/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta
Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 217 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/201/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 12.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
nr 42/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 218 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/202/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 13.
i.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie
wieczyste działek gruntu ozn. nr geodez. 71/22, 71/18 i 131/14
położonych w rejonie ulicy Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04
miasta Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 219 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
j.
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Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/203/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 14.
k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego,
położonej przy ul. Inżynierskiej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta
Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 220 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/204/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 15.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców,
trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna.
Projekt uchwały na druku nr 221 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/205/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 16.
l.

m. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od
południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie.
Projekt uchwały na druku nr 222 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
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Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/206/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 17.
n. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy
mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.
Projekt uchwały na druku nr 223 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/207/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 18.
o. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku
Projekt uchwały na druku nr 224 zaprezentował pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży
Miejskiej.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
 ilość głosów „za”: 12
 ilość głosów „przeciw”: 0
 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XXIII/208/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 19.

6. Wolne wnioski i informacje.
W punkcie głos zabrali: Helena Kaszubowska-Nitz, Kazimierz Maszk, Tomasz Dargacz,
Przemysław Brzeski, Michał Majewski,

7. Zakończenie sesji.
Dnia 18 marca 2020 r. o godzinie 15:35 nastąpiło zakończenie XXIII sesji Rady Miasta
Kościerzyna.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.

H. Podpisy:

Sławomir Szkobel
Protokolant 1

Helena Kaszubowska-Nitz
Przewodniczący obrad 1

Numer
załącznika

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nazwa załącznika

Lista obecności przedstawicieli Urzędu Miasta
i kierowników jednostek podległych
Lista obecności radnych
Zaproszenie na sesję
Przyjęty porządek obrad
Uchwała Nr XXIII/194/20
Uchwała Nr XXIII/195/20
Uchwała Nr XXIII/196/20
Uchwała Nr XXIII/197/20
Uchwała Nr XXIII/198/20
Uchwała Nr XXIII/199/20
Uchwała Nr XXIII/200/20
Uchwała Nr XXIII/201/20
Uchwała Nr XXIII/202/20
Uchwała Nr XXIII/203/20
Uchwała Nr XXIII/204/20
Uchwała Nr XXIII/205/20
Uchwała Nr XXIII/206/20
Uchwała Nr XXIII/207/20
Uchwała Nr XXIII/208/20
Wyniki głosowania podczas sesji
Projekty uchwał na sesję (od 210 do 224 – 15 plików)
Spis materiałów i dokumentów na cyfrowych nośnikach danych
Cyfrowy nośnik danych – CD XXII 18.03.2020
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Wersja
papierowa
Wersja
elektroniczn
a

ZAŁACZNIKI:

tak

tak

tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

