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PROTOKÓŁ Nr XLIII/21 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 29 września 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 412 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 412a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 15 

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 413 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 413a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 
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Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 422 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 422a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 15 

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 421. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 13 

Ilość głosów „przeciw”: 1 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

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

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”:  1 

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 5 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Krzysztof Jażdżewski, Michał Majewski, Michał Kujach, Tomasz Dargacz. 

 

5. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r. 
Prezentację multimedialną dotyczącą informacji z wykonania budżetu miasta za pierwsze 

półrocze 2021 r. (zał. nr 6) oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta 

Kościerzyna informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. (zał. nr 7) 

zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.  
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6. 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 412a 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”: 15 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/389/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

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 413a 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”: 13 

• ilość głosów „przeciw”: 1 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/390/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie XIV emisji obligacji miejskich 

Projekt uchwały na druku nr 414 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”: 12 

• ilość głosów „przeciw”: 7 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/391/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 
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d. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na 2022 rok 

Projekt uchwały na druku nr 415 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 11) 

zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Michał Majewski, Kazimierz Stoltmann, Kazimierz 

Maszk, Michał Kujach. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 12 

• ilość głosów „przeciw”: 4 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 5 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/392/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok 

Projekt uchwały na druku nr 416 oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 13) 

zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Michał Majewski, Michał Kujach, Tomasz Szala, 

Kazimierz Stoltmann, Tomasz Dargacz, Kazimierz Maszk.  

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 12 

• ilość głosów „przeciw”: 8 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/393/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej 

uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 

29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 

z dnia 30 października 2019r., Nr  oraz Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 

2020r. 

Projekt uchwały na druku nr 417 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 14 

• ilość głosów „przeciw”: 2 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/394/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie 

darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego, niezabudowanej nieruchomości, 

stanowiącej działkę gruntu nr 481, położonej w obrębie geodezyjnym nr 

04 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 418 zaprezentowała pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Głos zabrał: Krzysztof Jażdżewski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/395/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu 

oznaczonych nr geodezyjnymi 14/94, 14/95, 14/96 i 14/97, położonych przy 

ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 419 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”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/396/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 
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i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu 

oznaczonej nr geodezyjnym 480, położonej przy ul. I. Krasickiego, w obrębie 

geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 420 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 XLIII/397/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna 

w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Projekt uchwały na druku nr 422a oraz prezentację multimedialną (załącznik nr 19) 

zaprezentował pan Robert Fennig – Dyrektor KOS-EKO. 

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”: 2 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/398/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania „Medalu im. 

Tomasza Rogali” stanowiącego załącznik do uchwały  nr VII/57/07 Rady 

Miasta Kościerzyna z dnia 26 marca 2007 roku 

Projekt uchwały na druku nr 423 zaprezentował pan Tomasz Szala – Przewodniczący Komisji 

ds. przyznawania Medalu im. Tomasza Rogali. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne.  

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 
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Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XLIII/399/21 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 21. 

 

7. Informacja z przebiegu inwestycji realizowanych przez gminę 

miejską oraz gminne jednostki organizacyjne  
 

Prezentację multimedialną (załącznik nr 22) przedstawił pan Daniel Młynarczyk – Naczelnik 

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Daniel Młynarczyk, Michał Kujach. 

 

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

 

9.  Wolne wnioski i informacje 

W punkcie głos zabrali: Przemysław Brzeski, Helena Kaszubowska – Nitz. 

 

10.  Zakończenie sesji  
Dnia 29 września 2021 r. nastąpiło zakończenie XLIII 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.  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.  
Prezentacja multimedialna dotycząca informacji z wykonania budżetu 

miasta za pierwsze półrocze 2021 r. 
nie tak 

7.  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w nie tak 
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Gdańsku 

8.  Uchwała Nr XLIII/389/21 tak tak 

9.  Uchwała Nr XLIII/390/21 tak tak 

10.  Uchwała Nr XLIII/391/21 tak tak 

11.  
Prezentacja multimedialna dotycząca podatku od środków 

transportowych 
nie tak 

12.  Uchwała Nr XLIII/392/21 tak tak 

13.  Prezentacja multimedialna dotycząca podatku od nieruchomości nie tak 

14.  Uchwała Nr XLIII/393/21 tak tak 

15.  Uchwała Nr XLIII/384/21 tak tak 

16.  Uchwała Nr XLIII/395/21 tak tak 

17.  Uchwała Nr XLIII/396/21 tak tak 

18.  Uchwała Nr XLIII/397/21 tak tak 

19.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 6j nie tak 

20.  Uchwała Nr XLIII/398/21 tak tak 

21.  Uchwała Nr XLIII/399/21 tak tak 

22.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 7 nie tak 

23.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

24.  
Projekty uchwał na sesję (od 412 do 423 oraz 412a,413a i 422a – 15 

plików) 
nie tak 

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

26.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XLIII/2021 

 

 


