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PROTOKÓŁ Nr XXXIII/20 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 21 grudnia 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 

 
Magdalena Wierzba 

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: 
19 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 
 

2. Ustalenie porządku obrad 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 2.  
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Michał Majewski – Burmistrz Miasta (załącznik nr 3). 

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

projektu uchwały na druku nr 325. 

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 4 do niniejszego protokołu. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXX i XXXI sesji  

Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXX i XXXI sesji. 
Przyjęcie protokołów: 
Stwierdzenie kworum. 
Głosowanie: 
Ilość głosów „za”: 16 
Ilość głosów „przeciw”: 0 
Ilość głosów „wstrzymujących się”:  0 
Wynik: Protokoły zostały przyjęte. 
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4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 
międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. 

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
W dyskusji głos zabrali: Tomasz Dargacz, Michał Majewski, Michał Kujach, Kazimierz 
Borzyszkowski. 

 

5. 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 315 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Tomasz Szala, Jarosław Laska. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXIII/296/20 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 316 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

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 XXXIII/297/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do 

spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. 

nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta 

Kościerzyna;  

Projekt uchwały na druku nr 317 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 



Strona 3 z 6 
 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

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 XXXIII/298/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Adama Zwolakiewicza drodze 
wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna; 

Projekt uchwały na druku nr 318 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne.  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

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 XXXIII/299/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 
e. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Franciszka Greinke drodze 

wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna; 
Projekt uchwały na druku nr 319 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Andrzej Wronikowski, Sylwia Burczyk. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXIII/300/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 
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f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021"; 

Projekt uchwały na druku nr 320 zaprezentowała pani Sylwia Trzebiatowska – Pełnomocnik 

Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne.  

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 XXXIII/301/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

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

Projekt uchwały na druku nr 321 zaprezentował pan Tomasz Szala – Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 1 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXXIII/302/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady 
Miasta Kościerzyna na 2021 rok; 

Przewodniczący Rady poinformowała, że plany pracy poszczególnych Komisji na 2021 rok 

zostały szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji. Zapytała, czy są uwagi do tych 

planów.  

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Helena Kaszubowska – Nitz. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXIII/303/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 
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i. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna 
na 2021 rok; 

Projekt uchwały na druku nr 323 zaprezentowała Helena Kaszubowska – Nitz – Przewodniczący 

Rady Miasta Kościerzyna. 

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 XXXIII/304/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 
2020-2022" 

Projekt uchwały na druku nr 325 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 15) 

zaprezentował Robert Fennig – dyrektor MPI KOS – EKO. 

W dyskusji głos zabrali: Michał Kujach, Robert Fennig, Andrzej Wronikowski, Tomasz Dargacz. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 18 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXIII/305/20 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych  
Kazimierz Borzyszkowski odczytał wniosek w sprawie wyrównania podjazdu i likwidacji 
dzikiego wysypiska śmieci (załącznik nr 17). Zapytał przewodniczącą, kiedy ewentualnie będą 
uwagi do autopoprawki obywatelskiego projektu uchwały złożonego przez Stowarzyszenie 
Ogrodu Działkowego "OCZKO WODNE", jak toczy się postępowanie, kiedy można spodziewać 
się, że ten projekt będzie przedstawiony na sesji Rady Miasta. 
Odpowiedzi w sprawie wniosku Stowarzyszenia udzieliła Helena Kaszubowska – Nitz.  
Głos w sprawie wniosku dotyczącego wyrównania podjazdu i likwidacji wysypiska śmieci zabrał 
Michał Majewski. 
Kazimierz Maszk powiedział, że w sierpniu miasto wzbogaciło się o pomnik stulecia 
niepodległości, który bardzo ładnie wygląda w ciągu dnia, niestety w nocy pomnik jest 
niewidoczny. Poprosił, aby pomyśleć o jego podświetleniu.  
Andrzej Wronikowski powiedział, że bardzo by chciał, aby ul. Przemysłowa była 
modernizowana w stronę obwodnicy. Dodał, że bardzo leżą mu na sercu ulice osiedlowe, 
wewnętrzne, chociaż najstarsze np. ul. Dunikowskiego, która jest do dokończenia, czy 
ul. Michałowicza. Zapytał, czy miasto wzięło pod uwagę te drogi, te ulice, żeby utwardzić je 
bitumicznie.  
Kazimierz Maszk docierają do niego sygnały, że ul. Strzelnica jest w bardzo złym stanie, że 
kamienie są luźne. Poprosił o przyjrzenie się tej ulicy.  
Głos zabrał Michał Majewski. 
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7.  Wolne wnioski i informacje 
W punkcie głos zabrał: Michał Majewski, Helena Kaszubowska – Nitz. 
 

8.   Zakończenie sesji  
Dnia 21 grudnia 2020 r. nastąpiło zakończenie XXXIII 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.  Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad tak  tak 

4.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

5.  
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z 

wykonania uchwał Rady 
nie tak 

6.  Uchwała Nr XXXIII/296/20 tak tak 

7.  Uchwała Nr XXXIII/297/20 tak tak 

8.  Uchwała Nr XXXIII/298/20 tak tak 

9.  Uchwała Nr XXXIII/299/20 tak Tak 

10.  Uchwała Nr XXXIII/300/20 tak tak 

11.  Uchwała Nr XXXIII/301/20 tak tak 

12.  Uchwała Nr XXXIII/302/20 tak tak 

13.  Uchwała Nr XXXIII/303/20 tak tak 

14.  Uchwała Nr XXXIII/304/20 tak tak 

15.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5j nie tak 

16.  Uchwała Nr XXXIII/305/20 tak tak 

17.  Wniosek radnego Kazimierza Borzyszkowskiego tak tak 

18.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

19.  Projekty uchwał na sesję (od 315 do 323 i 325 – 10 plików) nie tak 

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

21.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XXXIII/2020 

 

 


