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PROTOKÓŁ Nr XXXIX/21 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 26 maja 2021 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  

 

D. 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: 

21 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 

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

Nie wniesiono uwag do porządku obrad. 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji  
Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXXVII sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 20 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”:  0 

Wynik: Protokół został przyjęty. 

 

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 4 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Michał Majewski. 
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5. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Kościerzyna na 2021r. 

Projekt uchwały na druku nr 376 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Michał Kujach, Jarosław Laska.  

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 15 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 4 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/353/21 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 377 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”: 14 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/354/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu 

rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze 

cywilnoprawnym przysługującym Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej 

jednostkom organizacyjnym 

Projekt uchwały na druku nr 378 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 21 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 
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Wynik: Uchwała Nr XXXIX/355/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie Miejskiej 

Kościerzyna lub jej jednostkom organizacyjnym 

Projekt uchwały na druku nr 379 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”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/356/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

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

ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych lub 

ich części, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, 

zbywanych w celu poprawienia warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej oraz zasad jej udzielenia 

Projekt uchwały na druku nr 380 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Sylwia Burczyk, Aleksander Mach. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 16 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/357/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

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

oznaczonej nr geodezyjnym 240 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie 

geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 381 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/358/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 66/9 

położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta 

Kościerzyna oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

Projekt uchwały na druku nr 382 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Maszk, Sylwia Burczyk. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 20 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/359/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-

usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie 

Projekt uchwały na druku nr 383 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 12) 

zaprezentował Piotr Rugień – przedstawiciel biura urbanistycznego. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Piotr Rugień. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/360/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza 
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Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią 

granicą miasta w Kościerzynie 

Projekt uchwały na druku nr 384 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 14) 

zaprezentował Piotr Rugień – przedstawiciel biura urbanistycznego. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Michał Kujach, Piotr Rugień. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/361/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku mieszkaniowego 

Projekt uchwały na druku nr 385 zaprezentowała pani Sylwia Trzebiatowska – dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne  

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 21 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/362/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały 

zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Projekt uchwały na druku nr 386  zaprezentowała pani Helena Kaszubowska – Nitz – 

przewodniczący Rady Miasta. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: negatywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Jerzy Bławat, Michał Majewski, Kazimierz Borzyszkowski, Kazimierz 

Stoltmann, Aleksander Mach, Helena Kaszubowska – Nitz, Tomasz Szala, Tomasz Nadolny, 

Michał Kujach. 
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Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 9 

• ilość głosów „przeciw”: 3 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 8 

Wynik: Uchwała Nr XXXIX/363/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

6. Ocena realizacji za rok 2020 Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości 

wraz z oceną działalności Kaszubskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości w Kościerzynie 
Sprawozdania, stanowiące załączniki nr 18 i 19, przedstawiła pani Ewelina Labuda – Naczelnik 

Wydziału Rozwoju i Promocji. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  

 

7. Sprawozdanie z gospodarowania zasobem mieszkaniowym 
Sprawozdanie przedstawiła pani Dominika Węsierska – naczelnik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Społecznych. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

8. Informacja o kierunkach rozwoju mieszkalnictwa na terenie Gminy 

Miejskiej Kościerzyna 
Prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik nr 20, przestawił pan Wojciech Spiczak 

Brzeziński – Dyrektor Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

W dyskusji głos zabrali: Przemysław Brzeski, Wojciech Spiczak Brzeziński, Michał Majewski. 

 

9. Informacja o nagrodach Rady Miasta Kościerzyna dla twórców 

i działaczy kultury za wybitne osiągnięcia za 2020 rok 
Informację przedstawił przewodniczący Kapituły – pan Tomasz Szala. 

 

10. Informacja o nagrodach Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców 

i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia za 2020 rok 
Informację przedstawił przewodniczący Kapituły – pan Krzysztof Jażdżewski. 

 

11. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych  
Nikt nie zabrał głosu. 

 

12.  Wolne wnioski i informacje 

Krzysztof Jażdżewski przypomniał, że dwa miesiące temu na sesji poruszył temat budynku przy 

ul. Kartuskiej 2 a w zasadzie tego, co znajduje się na tej posesji, prosił komendanta Straży 

Miejskiej o interwencję w tej sprawie. Minęły dwa miesiące a nic się tam nie zadziało, czyli 

wygląda tam tak samo jak wyglądało dwa miesiące temu. Mieszkańcy ul. Wybickiego skarżą 
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się, że śmieci z posesji rozprzestrzeniają się po całej ulicy, dodatkowo skarżą się, że po ulicy 

biegają szczury (załącznik nr 21).  

W punkcie głos zabrali: Tomasz Szala, Helena Kaszubowska – Nitz, Jerzy Bławat. 

 

13.  Zakończenie sesji  
Dnia 26 maja 2021 r. nastąpiło zakończenie XXXIX 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 radnych tak tak 

2.  Zaproszenie na sesję tak tak 

3.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

4.  
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z 

wykonania uchwał Rady 
nie tak 

5.  Uchwała Nr XXXIX/353/21 tak tak 

6.  Uchwała Nr XXXIX/354/21 tak tak 

7.  Uchwała Nr XXXIX/355/21 tak tak 

8.  Uchwała Nr XXXIX/356/21 tak tak 

9.  Uchwała Nr XXXIX/357/21 tak tak 

10.  Uchwała Nr XXXIX/358/21 tak tak 

11.  Uchwała Nr XXXIX/359/21 tak tak 

12.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5h nie tak 

13.  Uchwała Nr XXXIX/360/21 tak tak 

14.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5i nie tak 

15.  Uchwała Nr XXXIX/361/21 tak tak 

16.  Uchwała Nr XXXIX/362/21 tak tak 

17.  Uchwała Nr XXXIX/363/21 tak tak 

18.  Sprawozdanie zaprezentowane w punkcie 6 nie tak 

19.  Sprawozdanie zaprezentowane w punkcie 6 nie tak 

20.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 8 nie tak 

21.  Zdjęcia zaprezentowane w punkcie 12 nie tak 

22.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

23.  Projekty uchwał na sesję (od 376 do 386 – 11 plików) nie tak 

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

25.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XXXIX/2021 

 

 


