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PROTOKÓŁ Nr XXVIII/20 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 30 września 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). 

W punkcie głos zabrali: Katarzyna Knopik, Helena Kaszubowska – Nitz., Tomasz Dargacz, 
Tomasz Szala. 
 
Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 272a i zastąpienie go projektem uchwały na druku 272b. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 5 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

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

projektu uchwały na druku nr 273a i zastąpienie go projektem uchwały na druku 273b. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 12 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 
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Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji  

Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXVIII sesji. 
Przyjęcie protokołu: 
Stwierdzenie kworum. 
Głosowanie: 
Ilość głosów „za”: 18 
Ilość głosów „przeciw”: 0 
Ilość głosów „wstrzymujących się”:  0 
Wynik: Protokół został przyjęty. 

 

4. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą 

Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. i Nr 

XVII/139/19 z dnia 30 października 2019r.; 

Projekt uchwały na druku nr 271 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

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 XXVIII/253/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

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 272b zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

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

Tomasz Szala.  

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 13 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XXVIII/254/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7. 
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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 273b 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”: 7 

Wynik: Uchwała Nr XXVIII/255/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2021 rok;  

Projekt uchwały na druku nr 274 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 9) 

zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Jarosław Laska, Michał Majewski, Tomasz Szala, 

Kazimierz Borzyszkowski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 11 

 ilość głosów „przeciw”: 7 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXVIII/256/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2021 rok; 

Projekt uchwały na druku nr 275 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 11) 

zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Michał Majewski.  

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 13 

 ilość głosów „przeciw”: 5 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXVIII/257/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 
f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 

działki gruntu nr 179/74 położonej w rejonie ulic Zakładowej i Fabrycznej 
w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 276 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”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXVIII/258/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu 
oznaczonej nr geodezyjnym 142/51, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego 
w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 277 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 XXVIII/259/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu 
nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębach 
geodezyjnych nr 07 i 08 miasta Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 278 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

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 XXVIII/260/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia 
komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowych 
stanowiących działki gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 167/20, 167/21, 
167/22 oraz 167/23, położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta 
Kościerzyna;  

Projekt uchwały na druku nr 279 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

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 XXVIII/261/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz 
Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie; 

Projekt uchwały na druku nr 280 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 XXVIII/262/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Radosna drodze wewnętrznej 
położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 281 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 XXVIII/263/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/162/19 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej 
Kościerzyna na lata 2020 - 2024"; 

Projekt uchwały na druku nr 282 zaprezentowała pani Dominika Węsierska – Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych.  

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 XXVIII/264/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 19. 
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m. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy 
aglomeracji Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 283 zaprezentowała pan Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska.  

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 XXVIII/265/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

n. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego 
współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy 
aglomeracji Wielki Klincz; 

Projekt uchwały na druku nr 284 zaprezentowała pan Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska.  

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 XXVIII/266/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 21. 

 

5. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.; 
Prezentację multimedialną dotyczącą informacji z wykonania budżetu miasta za pierwsze 

półrocze 2020 r. (zał. nr 22) oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta 
Kościerzyna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r. (zał. nr 23) 
zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 
 

6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych  
Krzysztof Lipski złożył 2 interpelacje w sprawie miejsca składowania odpadów pochodzących 
z dróg i placów znajdujących się na terenie miasta (interpelacje – załącznik nr 24 i 25, materiał 
poglądowy – załącznik nr 26). 
Aleksander Mach zapytał burmistrza, jak dopilnował interesów mieszkańców, co zrobił, aby 
zapobiec gigantycznym podwyżkom za wywóz odpadów. 
Kazimierz Stoltmann zapytał, jaki jest ewentualny harmonogram podejmowanych przez 
burmistrza działań w celu wyjścia z kłopotliwej sytuacji dotyczącej odpadów. 
Justyna Gawin – Żygałko złożyła wniosek o wybudowie kładki przez rzekę Bibrową pomiędzy 
ulicą Wiosenną a ulicą Kolejową (załącznik nr 27). 



Strona 7 z 8 
 

Przemysław Brzeski poprosił o ustawienie ławek przy placu zabaw Nivea. Powiedział, że część 
byłych dzierżawców działek przy ul. Tysiąclecia prosi o podstawienie kontenerów na odpady 
z rozbiórek nielegalnych altanek.  
Odpowiedzi w kwestii ławek udzielił Dawid Jereczek. 
Krzysztof Jażdżewski zapytał, kiedy zostaną podjęte działania w celu wyeliminowania 
incydentów jakie mają miejsce na parkingu pod Urzędem Miasta, do których dochodzi 
w godzinach wieczornych i nocnych. 
Tomasz Szala podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do budowy placu zabaw Nivea. 
Zapytał burmistrza, czy to on ustala stawki za gospodarowanie odpadami, czy może robi to 
wójt Gminy Kościerzyna, czy inni wójtowie, czy robi to Związek Gmin Wierzyca, który w imieniu 
poszczególnych samorządów odpowiada za gospodarkę odpadami.  
Adam Laska podziękował za przeznaczenie w budżecie środków na inwestycje na 
ul. Świerkowej, Jodłowej i Plebanka. Poprosił o poinformowanie, czego mieszkańcy mogą się 
spodziewać za te środki. 
Katarzyna Knopik odczytała zapytania w sprawie dzierżawy obiektu Strzelnica, w sprawie 
pomieszczeń na dworcu PKP i w sprawie prezesa spółki KTBS (załącznik nr 28) oraz interpelację 
w sprawie ul. Gończa (załącznik nr 29). 
Aleksander Mach zaprezentował slajdy dotyczące gospodarki odpadami (załącznik nr 30).  
Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 
Głos zabrali: Tomasz Dargacz, Kazimierz Stoltmann, Aleksander Mach. 
Aleksander Mach poprosił o podanie, jaka na przestrzeni lat 2015 – 2020 jest średnia 
wynagrodzeń w Urzędzie i o ile ona wzrosła. 
 

7.  Wolne wnioski i informacje  
W punkcie głos zabrał: Kazimierz Stoltmann, Jerzy Bławat (załącznik nr 31). 
 

8.   Zakończenie sesji  
Dnia 30 września 2020 r. nastąpiło zakończenie XXVIII 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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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 XXVIII/253/20 tak tak 

7.  Uchwała Nr XXVIII/254/20 tak tak 

8.  Uchwała Nr XXVIII/255/20 tak tak 

9.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 4d nie Tak 

10.  Uchwała Nr XXVIII/256/20 tak tak 

11.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 4e nie tak 

12.  Uchwała Nr XXVIII/257/20 tak tak 

13.  Uchwała Nr XXVIII/258/20 tak tak 

14.  Uchwała Nr XXVIII/259/20 tak tak 

15.  Uchwała Nr XXVIII/260/20 tak tak 

16.  Uchwała Nr XXVIII/261/20 tak tak 

17.  Uchwała Nr XXVIII/262/20 tak tak 

18.  Uchwała Nr XXVIII/263/20 tak tak 

19.  Uchwała Nr XXVIII/264/20 tak tak 

20.  Uchwała Nr XXVIII/265/20 tak tak 

21.  Uchwała Nr XXVIII/266/20 tak tak 

22.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5 nie tak 

23.  Uchwała Składu Orzekającego RIO w Gdańsku nie tak 

24.  Interpelacja radnego Krzysztofa Lipskiego tak tak 

25.  Interpelacja radnego Krzysztofa Lipskiego tak tak 

26.  
Materiał poglądowy zaprezentowany w punkcie 6 przez radnego 

Krzysztofa Lipskiego 
nie tak 

27.  Wniosek radnej Justyny Gawin – Żygałko tak tak 

28.  Zapytania radnej Katarzyny Knopik tak tak 

29.  Interpelacja radnej Katarzyny Knopik tak tak 

30.  
Slajdy dotyczące gospodarki odpadami zaprezentowane przez radnego 

Aleksandra Macha 
nie tak 

31.  List otwarty Stowarzyszenia Ogrodu Działkowego "OCZKO WODNE" tak tak 

32.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

33.  Projekty uchwał na sesję (od 271 do 284, 272 a i b, 273 a i b– 18 plików) nie tak 

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

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

 

 


