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PROTOKÓŁ Nr LXII/22 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 30 listopada 2022 roku 
 

A. Miejsce obrad: sesja odbyła się na sali obrad Rady Miasta 

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  
Przewodniczący obrad, Helena Kaszubowska – Nitz, otworzyła obrady, powitała radnych, 

Burmistrza Kościerzyny, pracowników Urzędu, mieszkańców miasta (załącznik nr 1 i 2). 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Ilość podpisów radnych na liście obecności: 

20 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 3. 

 

3. Ustalenie porządku obrad 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 4.  

Wnioski o zmianę porządku obrad (załącznik nr 5 i 6) zgłosił Michał Majewski – Burmistrz 

Miasta.  

 

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

projektu uchwały na druku nr 554 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 554a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 15 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

 

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

projektu uchwały na druku nr 555 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 555a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 15 
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Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

 

Głosowanie wniosku burmistrza o dodanie do porządku obrad projektu uchwały na druku 

562 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej 

Kościerzyna. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 14 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 4 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

4. Przyjęcie protokołu z LX sesji 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 18 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Protokół  został przyjęty. 

 

5. 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 8 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Michał Majewski, Tomasz Dargacz, Kazimierz 

Borzyszkowski, Michał Kujach, Aleksander Mach, Helena Kaszubowska – Nitz, Tomasz Nadolny. 

 

6. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie 

kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. w Kościerzynie 

Projekt uchwały na druku nr 553 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

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 
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• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr LXII/526/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Kościerzyna na 2022r. 

Projekt uchwały na druku nr 554a zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Michał Majewski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXII/527/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

c. 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 555a 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”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 7 

Wynik: Uchwała Nr LXII/528/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

d. 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 XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. oraz  

Nr XLIII/394/21 z dnia 29 września 2021r. 

Projekt uchwały na druku nr 556 zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

Głos zabrał: Przemysław Brzeski. 
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Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 6 

• ilość głosów „przeciw”: 12 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała nie została podjęta – załącznik nr 12. 

 

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

położonych w obrębach geodezyjnym nr 05, 06 i 09 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 557 zaprezentowała 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”: 17 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr LXII/529/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 36/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 

miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 558 zaprezentowała 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”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXII/530/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 
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g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

gruntową działki ozn. nr geodez. 962, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 

miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 559 zaprezentowała 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”: 17 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr LXII/531/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” 

Projekt uchwały na druku nr 560 zaprezentował Tomasz Nadolny – Zastępca Burmistrza. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: negatywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: negatywne. 

W dyskusji głos zabrali: Krzysztof Jażdżewski, Tomasz Szala, Kazimierz Stoltmann, Aleksander 

Mach, Helena Kaszubowska – Nitz, Tomasz Nadolny. 

Kazimierz Stoltmann złożył wniosek o treści: Zmiana w projekcie Programu współpracy GMK 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 - pkt. 1 działu XII otrzymuje brzmienie: Na 

realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości nie mniejszej niż 400.000 zł.  

W dyskusji głos zabrali: Tomasz Szala, Tomasz Nadolny, Kazimierz Stoltmann, Kazimierz 

Borzyszkowski, Aleksander Mach. 

Podjęcie wniosku: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 13 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Tomasz Szala złożył wniosek o treści: zmiana w projekcie Programu współpracy GMK 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 - pkt. 2 działu IX otrzymuje brzmienie: 

Maksymalna kwota wsparcia dla jednej organizacji w danym roku, nie może przekroczyć 

150.000 zł. 

Głos zabrał Kazimierz Stoltmann. 
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Podjęcie wniosku: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 13 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 13 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 5 

Wynik: Uchwała Nr LXII/532/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 561 zaprezentowała Anna Bucharzewska – Hennig – pracownik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Krzysztof Jażdżewski, Anna Bucharzewska – Hennig. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 14 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr LXII/533/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki z 1 kilometr przebiegu pojazdu  

w Gminie Miejskiej Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 562 zaprezentował Karol Narloch – dyrektor Biura Obsługi 

Placówek Oświatowych. 

W dyskusji głos zabrali: Przemysław Brzeski, Karol Narloch. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXII/534/22 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 
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7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 
Przemysław Brzeski zapytał, dlaczego w mieście nie odbywają się uroczystości 50–lecia ślubów. 

Głos zabrali: Helena Kaszubowska – Nitz, Przemysław Brzeski, Tomasz Nadolny, Tomasz 

Dargacz. 

Tomasz Dargacz złożył interpelację dotyczącą zainstalowania bankomatu w budynku dworca 

PKP (załącznik nr 19). 

 

8. Wolne wnioski i informacje 
Głos zabrali: Helena Kaszubowska – Nitz, Anna Maciak, Justyna Stiepanow (załącznik nr 20, 21 

i 22), Tomasz Szala, Tomasz Nadolny, Aleksander Mach, Kazimierz Stoltmann, Tomasz Dargacz, 

Przemysław Brzeski, Andrzej Wronikowski. 

 

9. Zakończenie sesji  
Dnia 30 listopada 2022r. nastąpiło zakończenie LXII 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 

W
er
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a 

p
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ro

w
a 

W
er
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a 

el
ek

tr
o

n
ic
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a

 
1.  

Lista obecności przedstawicieli Urzędu i kierowników jednostek 

podległych 
tak tak 

2.  Lista obecności gości tak tak 

3.  Lista obecności radnych tak tak 

4.  Zaproszenie na sesję tak tak 

5.  Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad tak tak 

6.  Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad tak tak 

7.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

8.  Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu tak tak 

9.  Uchwała Nr LXII/526/22 tak tak 

10.  Uchwała Nr LXII/527/22 tak tak 

11.  Uchwała Nr LXII/528/22 tak tak 

12.  Projekt uchwały na druku 556 tak tak 

13.  Uchwała Nr LXII/529/22 tak tak 

14.  Uchwała Nr LXII/530/22 tak tak 

15.  Uchwała Nr LXII/531/22 tak tak 

16.  Uchwała Nr LXII/532/22 tak tak 

17.  Uchwała Nr LXII/533/22 tak tak 

18.  Uchwała Nr LXII/534/22 tak tak 

19.  Interpelacja radnego Tomasza Dargacza tak tak 
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20.  Prezentacja zaprezentowana w punkcie 8 nie tak 

21.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  tak tak 

22.  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej tak tak 

23.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

24.  Projekty uchwał na sesję (od 553 do 562 oraz 554a i 555a– 12 plików) nie tak 

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

26.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr LXII/2022 

 

 

 

 

 


