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PROTOKÓŁ Nr XXVI/20 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 1 lipca 2020 roku 
 

A. Miejsce obrad: sala obrad przy Urzędzie Miasta Kościerzyna 

B. Przewodniczący obrad: 1. Helena Kaszubowska – Nitz  

C. Protokolant:   1. Magdalena Wierzba  

 

Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad 

 
Helena Kaszubowska-Nitz 

podpis przewodniczącego otwierającego obrady  

 

F. Przebieg obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
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: 
19 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 
 

2. Ustalenie porządku obrad  
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 239 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 239a. 

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 240 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 240a. 

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 

projektu uchwały na druku nr 257. 

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 dodania 

projektu uchwały na druku nr 258. 

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 dodania 

projektu uchwały na druku nr 259. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 15 

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 254 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 254a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

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 XXIV sesji  

Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXIV sesji. 
Przyjęcie protokołu: 
Stwierdzenie kworum. 
Głosowanie: 
Ilość głosów „za”: 16 
Ilość głosów „przeciw”: 0 
Ilość głosów „wstrzymujących się”:  0 



Strona 3 z 11 
 

Wynik: Protokół został przyjęty. 
 

4. Podjęcie uchwał: 
a. 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 239a zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Stanowisko Komisji:  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 4 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/222/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

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  

Projekt uchwały na druku nr 240a zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Stanowisko Komisji:  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/223/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części 

miasta Kościerzyna „Plebanka”  

Projekt uchwały na druku nr 241 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowisko Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/224/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 
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d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 

142/71, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 242 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/225/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 

279/1, położonej przy ul. Mazurka Dąbrowskiego w obrębie geodezyjnym nr 

08 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 243 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/226/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 

1065, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 257 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

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 XXVI/227/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 
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g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy na okres kolejnych 10 lat części działki ozn. nr geodez. 159/69, 

obręb 05 miasta Kościerzyna oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

Projekt uchwały na druku nr 244 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/228/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do 

zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 

geodezyjnym 53/4 położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 

09 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 245 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/229/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do 

zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr 

geodezyjnym 60/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta 

Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 246 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 
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W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Michał Majewski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 10 

 ilość głosów „przeciw”: 7 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/230/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 
j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku 

użytkowego położonego przy ul. Cegielnia w obrębie geodezyjnym nr 07 

miasta Kościerzyna, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania 

z budynku 

Projekt uchwały na druku nr 247 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/231/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

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

opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd 

Projekt uchwały na druku nr 248 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/232/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Przyjazna drodze wewnętrznej 

położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna 
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Projekt uchwały na druku nr 249 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/233/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

m. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Leśny Zakątek drodze 

wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 250 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowiska Komisji:  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywnie. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywnie. 

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 XXVI/234/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

n. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom położonym w obrębie 

geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 258 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

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 XXVI/235/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 19. 

 

o. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 65/10, położonej w obrębie geodezyjnym 01 

miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 452, położonej w obrębie 
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geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 1480 i 

269/28, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 259 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

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 XXVI/236/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

p. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad budżetu 
obywatelskiego 

Projekt uchwały na druku nr 251 zaprezentowała pani Ewelina Labuda – Naczelnik Wydziału 

Rozwoju i Promocji.  

Stanowisko Komisji:  

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie negatywne. 

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Tomasz Szala, Michał Majewski, Krzysztof Lipski, 

Kazimierz Stoltmann, Tomasz Dargacz, Tomasz Nadolny, Michał Kujach. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 8 

 ilość głosów „przeciw”: 7 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/237/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 21. 

 

q. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego 

Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części działek obręb Nowy 

Klincz 

Projekt uchwały na druku nr 252 oraz prezentację multimedialną stanowiącą załącznik nr 22 

zaprezentował pan Robert Fennig – Dyrektor KOS – EKO.  

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 
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Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 14 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/238/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 23. 

 

r. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 

pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego 

Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. 

Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie 

Projekt uchwały na druku nr 253 oraz prezentację multimedialną stanowiącą załącznik nr 22 

zaprezentował pan Robert Fennig – Dyrektor KOS – EKO.  

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/239/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 24. 

 

s. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2020-2022” 

Projekt uchwały na druku nr 254a oraz prezentację multimedialną stanowiącą załącznik nr 25 

zaprezentował pan Robert Fennig – Dyrektor KOS – EKO.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/240/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 26. 

 

t. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2020-2021 

Projekt uchwały na druku nr 255 zaprezentował pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi 

Placówek Oświatowych.  

Stanowiska Komisji: 
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Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/241/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 27. 

 

u. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie  

Projekt uchwały na druku nr 256 zaprezentował pan Tomasz Szala – Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: jednogłośnie pozytywnie.  

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Michał Majewski, Kazimierz Borzyszkowski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 10 

 ilość głosów „przeciw”: 5 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXVI/242/20 została podjęta jednogłośnie zgodnie z załącznikiem nr 28. 

 

5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych  
Głos zabrał Kazimierz Stoltmann. 
Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 
W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Michał Majewski, Tomasz Nadolny. 
Tomasz Szala odczytał interpelację z sprawie zalewania ul. Moniuszki (załącznik nr 29). 
Kazimierz Borzyszkowski odczytał interpelację w sprawie remontu ul. Widokowej  
(załącznik nr 30). 
Głos zabrał Robert Fennig, Tomasz Dargacz. 
Maria Mach odczytała interpelację w sprawie wykoszenia traw na ul. Towarowej  
(załącznik nr 31). 
Głos zabrał Kazimierz Stoltmann. 
Odpowiedzi udzielił Sławomir Szkobel. 
Głos zabrała Maria Mach. 
 

6.  Wolne wnioski i informacje  
W punkcie głos zabrali: Krzysztof Knut. 
 

7.   Zakończenie sesji  

Dnia 1 lipca 2020 r. nastąpiło zakończenie XXVI sesji Rady Miasta Kościerzyna.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
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H. Podpisy: 

    

Magdalena Wierzba 

Protokolant 1 

Helena Kaszubowska-Nitz 

Przewodniczący obrad 1 
 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.  Uchwała Nr XXVI/222/20 tak tak 

7.  Uchwała Nr XXVI/223/20 tak tak 

8.  Uchwała Nr XXVI/224/20 tak tak 

9.  Uchwała Nr XXVI/225/20 tak tak 

10.  Uchwała Nr XXVI/226/20 tak tak 

11.  Uchwała Nr XXVI/227/20 tak tak 

12.  Uchwała Nr XXVI/228/20 tak tak 

13.  Uchwała Nr XXVI/229/20 tak tak 

14.  Uchwała Nr XXVI/230/20 tak tak 

15.  Uchwała Nr XXVI/231/20 tak tak 

16.  Uchwała Nr XXVI/232/20 tak tak 

17.  Uchwała Nr XXVI/233/20 tak tak 

18.  Uchwała Nr XXVI/234/20 tak tak 

19.  Uchwała Nr XXVI/235/20 tak tak 

20.  Uchwała Nr XXVI/236/20 tak tak 

21.  Uchwała Nr XXVI/237/20 tak tak 

22.  
Prezentacja multimedialna dot. Porozumienia międzygminnego 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków 

nie tak 

23.  Uchwała Nr XXVI/238/20 tak tak 

24.  Uchwała Nr XXVI/239/20 tak tak 

25.  
Prezentacja multimedialna dot. Wieloletniego planu Rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych  na 
lata 2020 – 2022 

nie tak 

26.  Uchwała Nr XXVI/240/20 tak tak 

27.  Uchwała Nr XXVI/241/20 tak tak 

28.  Uchwała Nr XXVI/242/20 tak tak 

29.  Interpelacja radnego Tomasza Szali tak tak 

30.  Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego Tak tak 

31.  Interpelacja radnej Marii Mach tak tak 

32.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

33.  Projekty uchwał na sesję (od 239 do 259 oraz 239a, 240a i 254a – 24 pliki) nie tak 

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

35.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XXVI/2020 

 

 


