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PROTOKÓŁ Nr XXXVII/21 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 28 kwietnia 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 XXXVI sesji  
Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXXVI sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 19 

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: Krzysztof Jażdżewski, Michał Majewski, Kazimierz Borzyszkowski, 

Aleksander Mach, Michał Kujach. 
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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 360 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”: 20 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/337/21 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 361 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”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/338/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 

c. Podjęcie uchwały w zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części 

opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 

2021 rok i zwrotu części tej opłaty 

Projekt uchwały na druku nr 362 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”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 
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• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/339/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód 

w Kościerzynie 

Projekt uchwały na druku nr 363 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 8) 

zaprezentował Piotr Rugień – przedstawiciel biura urbanistycznego. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 13 

• ilość głosów „przeciw”: 3 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 4 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/340/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu ozn. nr geodez. 

72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02  miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 364 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: 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”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/341/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 87/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 

miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 365 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”: 20 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/342/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 15/8, położonej w obrębie 

geodezyjnym 06 oraz ozn. nr geodez. 264/4, położonej w obrębie 07 miasta 

Kościerzyna, działki gruntu ozn. nr geodez. 74/16, położonej w obrębie 

geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu ozn. nr geodez. 82/3 

i ozn. nr geodez. 85/9, położonych w obrębie geodezyjnym 08 miasta 

Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 366 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: 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 XXXVII/343/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu 

nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 207, położonej w obrębie 

geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 367 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

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 XXXVII/344/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 
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i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu 

nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 209, położonej w obrębie 

geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 368 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 13 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 7 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/345/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej 

Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku 

Projekt uchwały na druku nr 369 zaprezentował pan Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 20 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/346/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr 

XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 

z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Miejska Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 370 zaprezentował pan Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska. 

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”: 20 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/347/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań 

zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na 

rok 2021” przyjętym uchwałą XXXIII/301/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 

21 grudnia 2020r. 

Projekt uchwały na druku nr 371 zaprezentowała pani Sylwia Trzebiatowska – dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie 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 XXXVII/348/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

m. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2021-2023” 

Projekt uchwały na druku nr 372  oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 18) 

zaprezentował pan Robert Fennig – dyrektor MPI „KOS-EKO”. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

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

Majewski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XXXVII/349/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 19. 
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6. Ocena realizacji za rok 2020 Strategii Rozwoju Społeczno –  

Gospodarczego na lata 2014-2020 
Sprawozdanie, stanowiące załącznik nr 20, przedstawiła pani Ewelina Labuda – Naczelnik 

Wydziału Rozwoju i Promocji. 

W dyskusji głos zabrali: Andrzej Wronikowski, Ewelina Labuda. 

 

7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej 
Sprawozdanie stanowiące załącznik nr 21, przedstawiła pani Sylwia Trzebiatowska – dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

8. Ocena realizacji za rok 2020 Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji 
Sprawozdanie stanowiące załącznik nr 22, przestawił pan Szymon Słomiński – Dyrektor 

Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Szymon Słomiński. 

 

9. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych  
Tomasz Szala odczytał interpelację w sprawie modernizacji części ul. Brzozowej i Topolowej 

(załącznik nr 23) oraz interpelację w sprawie rozwiązania problemu braku miejsc 

parkingowych, lamp ulicznych i konieczności zamontowania progów zwalniających na 

ul. Reymonta (załącznik nr 24). 

Kazimierz Borzyszkowski poprosił o założenie monitoringu na ul. Reymonta. Odczytał 

interpelację w sprawie realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie 

miasta Kościerzyna (załącznik nr 25) 

Kazimierz Maszk powiedział, że ma zagadnienie dla przewodniczącego Komisji Zdrowia 

i Środowiska. W tym tygodniu miał alarmujący telefon od jednego z mieszkańców, że 

w kościerskim szpitalu źle się dzieje, jest zły stan sanitarno – epidemiologiczny, że jest tam 

jakaś groźna bakteria, z którą szpital nie potrafi sobie poradzić, jest wysoka umieralność.  

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Kazimierz Maszk. 

Tomasz Dargacz poprosił burmistrza o złożenie deklaracji, co do terminu zakończenia 

inwestycji nad jeziorem Gałęźne, deklaracji w sprawie ul. Słonecznej i Księżycowej. Poprosił 

burmistrza, aby poważnie wziął pod uwagę prośby radnego Andrzeja Wronikowskiego 

dotyczące poszerzenia ul. Małachowicza i księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poprosił 

o zdanie relacji, jak przebiega kwestia budowy sali gimnastycznej oraz co dzieje się w sprawie 

dokończenia modernizacji ul. Dunikowskiego.  

Andrzej Wronikowski powiedział, że wielu mieszkańców pyta, kiedy miasto ułoży pięć do 

sześciu płyt na ul. Dunikowskiego. Dodał, że połowa ulicy, która jest wyasfaltowana, jest chyba 

najbardziej zapiaszczoną ulicą w mieście.  

 

10.  Wolne wnioski i informacje 

W punkcie głos zabrali: Michał Majewski, Andrzej Wronikowski, Helena Kaszubowska – Nitz, 

Tomasz Szala. 
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11.  Zakończenie sesji  
Dnia 28 kwietnia 2021 r. nastąpiło zakończenie XXXVII 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.  
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z 

wykonania uchwał Rady 
nie tak 

5.  Uchwała Nr XXXVII/337/21 nie tak 

6.  Uchwała Nr XXXVII/338/21 nie tak 

7.  Uchwała Nr XXXVII/339/21 tak tak 

8.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5d nie tak 

9.   Uchwała Nr XXXVII/340/21 tak tak 

10.  Uchwała Nr XXXVII/341/21 tak tak 

11.  Uchwała Nr XXXVII/342/21 tak tak 

12.  Uchwała Nr XXXVII/343/21 tak Tak 

13.  Uchwała Nr XXXVII/344/21 tak tak 

14.  Uchwała Nr XXXVII/345/21 tak tak 

15.  Uchwała Nr XXXVII/346/21 tak tak 

16.  Uchwała Nr XXXVII/347/21 tak tak 

17.  Uchwała Nr XXXVII/348/21 tak tak 

18.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5m nie tak 

19.  Uchwała Nr XXXVII/349/21 tak tak 

20.  Sprawozdanie zaprezentowane w punkcie 6 nie tak 

21.  Sprawozdanie zaprezentowane w punkcie 7 nie tak 

22.  Sprawozdanie zaprezentowane w punkcie 8 nie tak 

23.  Interpelacja radnego Tomasza Szali tak tak 

24.  Interpelacja radnego Tomasza Szali tak tak 

25.  Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego tak tak 

26.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

27.  Projekty uchwał na sesję (od 360 do 372 – 13 plików) nie tak 

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

29.  Video XXXVII 28.04.2021   

30.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XXXVII/2021 

 

 


