
PROTOKÓŁ Nr XXXI/20 

z nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 30 listopada 2020 roku 
 

A. Miejsce obrad: sesja odbyła się w trybie zdalnym 

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. 

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Ilość podpisów radnych na liście obecności: 

18 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 

2. Ustalenie porządku obrad 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 2.  

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

3. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 311 zaprezentował pan Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska.  

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 XXXI/291/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 4. 

 



b. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi 

z dnia 25 listopada 2020 r.; 

Projekt uchwały na druku nr 312 zaprezentował pan Paweł Grochal – Radca Prawny.  

W dyskusji głos zabrali:  

Podjęcie uchwały: 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXI/292/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 

4.   Zakończenie sesji  
Dnia 30 listopada 2020 r. nastąpiło zakończenie XXXI 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 radnych tak tak 

2.  Zaproszenie na sesję tak tak 

3.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

4.  Uchwała Nr XXXI/291/20 tak tak 

5.  Uchwała Nr XXXI/292/20 tak tak 

6.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

7.  Projekty uchwał na sesję (od 311 do 312 – 2 pliki) nie tak 

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

9.  Cyfrowy nośnik danych – CD XXXI/20 

 

 

 


