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 PROTOKÓŁ Nr XXIX/20 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 28 października 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: 
17 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 
 

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

 

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji  

Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXVIII sesji. 
Przyjęcie protokołu: 
Stwierdzenie kworum. 
Głosowanie: 
Ilość głosów „za”: 14 
Ilość głosów „przeciw”: 0 
Ilość głosów „wstrzymujących się”:  0 
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 285 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 
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Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXIX/267/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

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 286 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XXIX/268/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej 

uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 

sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. oraz Nr XVII/136/19 

z dnia 30 października 2019r.;  

Projekt uchwały na druku nr 287 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”:  

Wynik: Uchwała Nr XXIX/269/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/20 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;  

Projekt uchwały na druku nr 288 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”: 4 
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Wynik: Uchwała Nr XXIX/270/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 
miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 27/4, 27/5 i 32/4 położonych 
w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 289 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

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 XXIX/271/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu 
nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie 
geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 290 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

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 XXIX/272/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna 
a osobami fizycznymi; 

Projekt uchwały na druku nr 291 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXIX/273/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 
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h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna 
z dnia 26 lutego 2014 nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na 
rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach 
wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

Projekt uchwały na druku nr 292 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

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 XXIX/274/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę 
Miejską Kościerzyna dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej 
Kościerzyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania; 

Projekt uchwały na druku nr 293 zaprezentowała Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi 

Placówek Oświatowych.  

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 XXIX/275/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek 
organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych zmienionej 
Uchwałą Nr LVII/437/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 stycznia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 
23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych 
do sektora finansów publicznych i Uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 
i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora 
finansów publicznych; 

Projekt uchwały na druku nr 301 zaprezentowała Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi 

Placówek Oświatowych. 



Strona 5 z 8 
 

W dyskusji głos zabrali: Tomasz Szala, Alicja Kirstein. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXIX/276/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za 
parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: 
Uchwałą Nr XLVIII/382/13z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 
z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwałą Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; 
Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/120/19 
z dnia 4 września 2019 r.; 

Projekt uchwały na druku nr 294 zaprezentował pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży 

Miejskiej w Kościerzynie.  

W dyskusji głos zabrali: Przemysław Brzeski, Michał Majewski, Kazimierz Stoltmann, Tomasz 

Dargacz, Tomasz Smuczyński, Tomasz Nadolny. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 5 

 ilość głosów „przeciw”: 8 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 4 

Wynik: Uchwała nie została podjęta (załącznik nr 15). 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/208/20 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. 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 295 zaprezentowała pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży 

Miejskiej w Kościerzynie.  

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 XXIX/277/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 
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m. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – 
restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy 
w Kościerzynie; 

Projekt uchwały na druku nr 296 zaprezentowała pani Ewelina Labuda – 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 XXIX/278/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

n. Podjęcie uchwały w przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 297 zaprezentowała pani Dominika Węsierska – Naczelnik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych. 

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 XXIX/279/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

o. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu Rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2020-2022"; 

Projekt uchwały na druku nr 298 oraz prezentację multimedialną stanowiącą załącznik nr 19 

zaprezentował pan Robert Fennig – Dyrektor KOS – EKO. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 14 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr XXIX/280/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

p. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta 
Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 299 zaprezentował pan Tomasz Szala – Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 
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Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 9 

 ilość głosów „przeciw”: 6 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XXIX/281/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 21. 

 

q. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta 
Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 300 zaprezentował pan Tomasz Szala – Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 9 

 ilość głosów „przeciw”: 6 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XXIX/282/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 22. 

 

5. Analiza oświadczeń majątkowych; 
Analizę oświadczeń majątkowych stanowiącą załącznik nr 23 przedstawił Michał Majewski – 
Burmistrz Miasta. 
Analizę oświadczeń majątkowych stanowiącą załącznik nr 24 przedstawiła Helena Kaszubowska 
– Nitz – Przewodniczący Rady Miasta. 
 

6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych  
Kazimierz Borzyszkowski odczytał interpelację w sprawie wyboru prezesa Kościerskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego (załącznik nr 25). W dniu 24 sierpnia pan Adam 
zwrócił się do burmistrza z prośbą o wystąpienie do Związku Gmin Wierzyca o opracowanie 
jednolitych standardów obsługi klienta. Zapytał burmistrza, czy podjął jakieś działania 
w związku ze złożonym wnioskiem.  
Krzysztof Lipski odczytał interpelację dotyczącą miejsca składowania odpadów z dróg (załącznik 
nr 26). 
Tomasz Szala odczytał interpelację dotyczącą sytuacji związanej ze sprawą ogródków 
działkowych położonych na osiedlu Tysiąclecia (załącznik nr 27). 
Kazimierz Stoltmann powiedział, że 4 listopada nastąpi otwarcie ofert na budowę zbiornika 
retencyjnego z kanałem deszczowym na ul. Moniuszki. Zapytał, czy projekt zakłada optymalne 
usytuowanie zbiornika, czy usytuowanie zbiornika w tym miejscu, w którym jest projektowany, 
doprowadzi do tego, że nie będziemy mieli do czynienia z permanentnym zalewaniem tego 
obszaru, czyli głównie najniższego punktu znajdującego się w okolicach ul. Moniuszki 3 i 20. 
Zapytał czy zbiornik nie jest usadowiony zbyt wysoko, czy nie powinien być niżej.  
Tomasz Szala powiedział, że na ulicy Staszica na wysokości poczty było lustro drogowe, od 
jakiegoś czasu lustra nie ma, został tylko słup. Zapytał, czy burmistrzom coś wiadomo na ten 
temat  
 

7.  Wolne wnioski i informacje  
W punkcie głos zabrała: Helena Kaszubowska – Nitz. 
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8.   Zakończenie sesji  
Dnia 28 października 2020 r. nastąpiło zakończenie XXIX 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.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

5.  Uchwała Nr XXIX/267/20 tak tak 

6.  Uchwała Nr XXIX/268/20 tak tak 

7.  Uchwała Nr XXIX/269/20 tak tak 

8.  Uchwała Nr XXIX/270/20 tak Tak 

9.  Uchwała Nr XXIX/271/20 tak tak 

10.  Uchwała Nr XXIX/272/20 tak tak 

11.  Uchwała Nr XXIX/273/20 tak tak 

12.  Uchwała Nr XXIX/274/20 tak tak 

13.  Uchwała Nr XXIX/275/20 tak tak 

14.  Uchwała Nr XXIX/276/20 tak tak 

15.  Projekt uchwały na druku nr 294 tak tak 

16.  Uchwała Nr XXIX/277/20 tak tak 

17.  Uchwała Nr XXIX/278/20 tak tak 

18.  Uchwała Nr XXIX/279/20 tak tak 

19.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 4o nie tak 

20.  Uchwała Nr XXIX/280/20 tak tak 

21.  Uchwała Nr XXIX/281/20 tak tak 

22.  Uchwała Nr XXIX/282/20 tak tak 

23.  
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych zaprezentowana 

przez Burmistrza Miasta 
tak tak 

24.  
Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych zaprezentowana 

przez Przewodniczącą Rady Miasta 
tak tak 

25.  Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego tak tak 

26.  Interpelacja radnego Krzysztofa Lipskiego tak tak 

27.  Interpelacja radnego Tomasza Szali tak tak 

28.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

29.  Projekty uchwał na sesję (od 285 do 301– 16 plików) nie tak 

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

31.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XXIX/2020 

 


