PROTOKÓŁ Nr XL/21
z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 30 czerwca 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.
Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Michał Majewski – Burmistrz Miasta (załącznik nr 3).
Nikt więcej nie zgłosił uwag.
Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia
projektu uchwały na druku nr 387 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 387a.
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
Ilość głosów „za”: 16
Ilość głosów „przeciw”: 0
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 2
Wynik: Wniosek został przyjęty.
Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia
projektu uchwały na druku nr 388 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 388a.
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
Ilość głosów „za”: 16
Ilość głosów „przeciw”: 0
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 3
Wynik: Wniosek został przyjęty.
Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji
Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji.
Przyjęcie protokołu:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
Ilość głosów „za”: 19
Ilość głosów „przeciw”: 0
Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Protokoły zostały przyjęte.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu
międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

w

okresie

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

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 387a 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 XL/364/21 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 388a zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta.
Stanowisko Komisji:
Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
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Głosowanie:
• ilość głosów „za”: 14
• ilość głosów „przeciw”: 0
• ilość głosów „wstrzymujących się”: 6
Wynik: Uchwała Nr XL/365/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7.
c. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej
części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową, a północną
granicą miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku nr 389 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 8)
zaprezentował Piotr Rugień – przedstawiciel biura urbanistycznego.
Stanowisko Komisji:
Komisji Komunalnej: 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 XL/366/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9.
d. 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 390 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”: 21
• ilość głosów „przeciw”: 0
• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XL/367/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10.
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e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu
oznaczonej nr geodezyjnym 74/11 położonej przy ul. Fabrycznej
w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku nr 391 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”: 20
• ilość głosów „przeciw”: 0
• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XL/368/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 111/13, 113/3, 112, 101/34 oraz
101/35 położonych w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna
Projekt uchwały na druku nr 392 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”: 21
• ilość głosów „przeciw”: 0
• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0
Wynik: Uchwała Nr XL/369/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12.
f.

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę
części niezabudowanych działek gruntu położonych w Kościerzynie
stanowiących płytę rynku
Projekt uchwały na druku nr 393 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.
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Głosowanie:
• ilość głosów „za”: 19
• ilość głosów „przeciw”: 0
• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1
Wynik: Uchwała Nr XL/370/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13.
h. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko –
restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej
Trójcy w Kościerzynie
Projekt uchwały na druku nr 394 zaprezentowała pani Ewelina Labuda – naczelnik Wydziału
Rozwoju i Promocji.
Stanowiska Komisji:
Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne
Komisji Komunalnej: pozytywne
W dyskusji głos zabrali: Tomasz Szala, Ewelina Labuda.
Podjęcie uchwały:
Stwierdzenie kworum.
Głosowanie:
• ilość głosów „za”: 17
• ilość głosów „przeciw”: 0
• ilość głosów „wstrzymujących się”: 3
Wynik: Uchwała Nr XL/371/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kościerzyna
zadania w zakresie budowy oraz utrzymania dróg rowerowych w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo od
skrzyżowania z ul. Os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta oraz
Kościerzyna – Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy
administracyjnej miasta
Projekt uchwały na druku nr 395 zaprezentował pan Tomasz Nadolny – zastępca burmistrza.
Stanowiska Komisji:
Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne.
Komisji Komunalnej: 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 XL/372/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15.
i.

6. Przygotowanie miasta do sezonu letniego
Informację przedstawił pan Krzysztof Jażdżewski – Dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
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Informację przedstawił pan Jan Dittrich – Dyrektor Kościerskiego Domu Kultury.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Informację, stanowiącą załącznik nr 16, przedstawiła pani Barbara Maszka – pracownik
Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Informację przedstawiła pani Justyna Kujach – Dyrektor Biblioteki Miejskiej.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.
Informację przedstawił pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży Miejskiej.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
Kazimierz Borzyszkowski odczytał wniosek w sprawie zachęty do szczepień (załącznik nr 17).
Krzysztof Jażdżewski w imieniu mieszkańców poprosił o zamontowanie ławki na skwerku
znajdującym się pomiędzy schodami prowadzącymi do Starostwa a transformatorem.
Tomasz Dargacz w dniu dzisiejszym otrzymał prośbę mieszkańca ul. Plebanka, który twierdzi, że
trawniki koszone są zbyt często, gdy nie ma opadów deszczu, co powoduje, że wyglądają jak
obszar pustynny, giną pożyteczne owady. Zauważył, że są miasta w Polsce, które sieją łąki.
Poprosił burmistrza o przyjrzenie się temu zagadnieniu.
W dyskusji głos zabrał Michał Kujach.
Odpowiedzi udzielił Michał Majewski.
Michał Kujach powiedział, że ponownie dochodzą do niego głosy od ludzi, którzy przyjeżdżają
na pogrzeb swoich bliskich i nie są w stanie w pobliżu cmentarza zaparkować.
Odpowiedzi udzielił Michał Majewski.

8. Wolne wnioski i informacje
W punkcie głos zabrała: Helena Kaszubowska – Nitz.

9. Zakończenie sesji
Dnia 30 czerwca 2021 r. nastąpiło zakończenie XL sesji Rady Miasta Kościerzyna.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
H. Podpisy:
Magdalena Wierzba
Protokolant 1

Helena Kaszubowska-Nitz
Przewodniczący obrad 1

1.
2.

Nazwa załącznika

Wersja
elektroniczna

Numer
załącznika

Wersja
papierowa

ZAŁACZNIKI:

Lista obecności radnych
Zaproszenie na sesję

tak
tak

tak
tak
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad
Przyjęty porządek obrad
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z
wykonania uchwał Rady
Uchwała Nr XL/364/21
Uchwała Nr XL/365/21
Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5c
Uchwała Nr XL/366/21
Uchwała Nr XL/367/21
Uchwała Nr XL/368/21
Uchwała Nr XL/369/21
Uchwała Nr XL/370/21
Uchwała Nr XL/371/21
Uchwała Nr XL/372/21
Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 6
Wniosek radnego Kazimierza Borzyszkowskiego
Wyniki głosowania podczas sesji
Projekty uchwał na sesję (od 387 do 395 oraz 387a i 388 a – 11 plików)
Spis materiałów i dokumentów na cyfrowych nośnikach danych
Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XL/2021
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tak
nie

tak
tak

nie

tak

tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
nie
nie
tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
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