Protokół Nr XII/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 27 maja 2015 r.
od godz. 1400 do godz. 1915
w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy ul. 3 Maja 9a
Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Teresa Preis – Przewodnicząca Rady
Miasta Kościerzyna.
W sesji uczestniczyło 19 radnych zgodnie z listą obecności (zał. nr 1), co wobec
ustawowego składu Rady wynoszącego 21 osób stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji. Przewodnicząca Rady powitała przybyłych
radnych, zaproszonych gości, Burmistrza i jego zastępcę, pracowników Urzędu Miasta,
przedstawicieli podległych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli mediów oraz
mieszkańców miasta Kościerzyna (zał. nr 2).
Teresa Preis – powiedziała, że w związku ze zmianami wprowadzonymi
w projektach uchwał na druku 72, 73 i 75 zostały one umieszczone na drukach
72a, 73a, 75a o czym poinformował burmistrz we wniosku (zał. nr 3).
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 4):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Wręczenie nagród dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne
osiągnięcia.
4. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 72a,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
b. zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 73a,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
c. zmiany uchwały nr X/54/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału
zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o.
w Kościerzynie;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 74,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
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d. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu
Miasta Kościerzyna na 2016 rok;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr 75a,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
e. przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego
drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr 76,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
f. zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów
i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem
z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna
w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”;
– pan Michał Majewski – Burmistrz Miasta – druk nr 77,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
g. wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej
Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 172/29, położonej w obrębie 03
miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 78,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
h. wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej
Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 4/13, położonej w obrębie 04 miasta
Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 79,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
i. wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej
Kościerzyna nieruchomości, składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez.
82/2, 278, 281, położonych w obrębie 07 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 80,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,

2

g. wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej
Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 32/6, położonej
w obrębie 11 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 81,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
h. wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej
Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 167/28, położonej
w obrębie 09 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 82,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
i. zmiany uchwały nr XXXII/204/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 maja
2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku
rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 83,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
j. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się działek gruntu nr
1348 i 1349, położonej przy ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera, w obrębie
geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 84,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
k. wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 131/8, położonej przy
ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 85,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
l. wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/47, położonej przy
ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 86,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
m. nadania nazwy placowi położonemu na działkach ozn. nr geodez. 55-1 i cz.
55-2, przy ulicy Rynek;
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n.

o.

7.
8.
9.
10.

– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – druk
nr 87,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Komunalnej,
przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń służących wypoczynkowi
i rekreacji zlokalizowanych na placu miejskim;
– pan Tomasz Smuczyński – Komendant Straży Miejskiej – druk nr 88,
– stanowiska – Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
– Komisji Komunalnej,
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna;
– pan Robert Fennig – Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury
„KOS – EKO” Sp. z o. o. – druk nr 89,
– opinia Burmistrza Miasta,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej.
Sprawozdanie z gospodarowania zasobem mieszkaniowym;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie sesji.

Jacek Konkol – przedstawił sylwetki nagrodzonych nagrodą Rady Miasta dla
sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia w 2014 roku (zał. nr 5).
Nastąpiło uroczyste wręczenie nagród.
Teresa Preis – poinformowała, że w ubiegłym tygodniu obradowała Kapituła do
spraw przyznawania nagrody Rady Miasta dla twórców i działaczy kultury za
wybitne osiągnięcia w roku 2014. Laureatami tej nagrody zostali: Szymon Sutor,
Maciej Burandt, Czesław Wolski, Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Kościerzyna,
Paweł Orlikowski, Danuta Duszyńska. Ogłosiła przerwę. Po przerwie wznowiła
obrady a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Zapytała, czy są uwagi do protokołów z IX i X sesji. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Protokoły zostały przyjęte.
Michał Majewski oraz Jacek Konkol – przedstawili sprawozdanie Burmistrza
z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miasta oraz
prezentację multimedialną (zał. nr 6 i 7).
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Teresa Preis – zapytała, czy są jakieś pytania. W związku z ich brakiem przeszła do
realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 72a w sprawie zmiany
uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok (zał. nr 8).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – zapytała, z jakiego tytułu wynika kwota 347 tys. zł., skąd się
wzięła i czy zostanie przeznaczona na dalsze inwestycje w mieście.
Jarosław Laska – odpowiedział, że są to środki odzyskane, jeżeli chodzi
o inwestycję Inkubatora.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt nie wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XII/69/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 8.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 73a w sprawie zmiany
uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (zał. nr 9).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
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Uchwała Nr XII/70/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego
2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 9.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 74 w sprawie zmiany
uchwały nr X/54/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2015r.
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego
Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o. o. w Kościerzynie
(zał. nr 10).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że pan prezes napisał, iż na osiedlu
Sikorskiego budynki 7, 12, 14 i Strzelecka 29 zostaną sfinansowane w ramach
programu KAWKA. Zapytał, czy program KAWKA dotyczy budowy sieci
ciepłowniczej, czy również budynków, wspólnot mieszkaniowych, czy wspólnoty
również załapały się na ten program.
Robert Fennig – powiedział, że jeżeli chodzi o ul. Sikorskiego, główny ciężar
projektu KAWKA, który podlega aktualizacji, to budowa sieci i częściowo także
węzłów.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że chodzi mu o budynki na ul. Skłodowskiej
2, Sikorskiego 5, 10, 11, tam koszt inwestycji ma wynosić 340 tys. zł. po stronie KOS
– EKO, budynki miały złożyć wnioski do programu pomocowego „Czyste powietrze
Pomorza”, nie zrobiły tego. Zapytał, czy te budynki będą połączone, czy będzie
budowana sieć, jeżeli nie będzie zainteresowania.
Michał Majewski – powiedział, że gdy po dyskusji na sesji wspólnoty dowiedziały
się, że jest możliwość dokapitalizowania spółki i podłączenia budynków, zwróciły
się do miasta o przystąpienie do programu KAWKA, ze względu na to, że można
dostać 45% dofinansowania w programie „Czyste powietrze Pomorza” i to
rozwiązanie dla wspólnot jest znacznie lepsze. Wszystkie wspólnoty zgłosiły już
chęć przystąpienia, wspólnie z miastem, do tego programu, miasto będzie starało
się o dofinansowanie w wysokości 45%, natomiast wspólnoty poprosił, żeby ze
swoich funduszy remontowych, znalazły pieniądze na udział własny, a pożyczkę
w wysokości 45% same, ze swoich funduszy spłacały.
Robert Fennig – powiedział, że w ramach tego rozszerzenia gro środków jest na
rozwój sieci ciepłowniczej, natomiast budynki objęte w ramach ul. Sikorskiego, z 7
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dodatkowych podłączeń, to Sikorskiego 7, 12 14, Strzelecka 27, Prusa 2, Gdańska
11, 3 Maja 7 jest objętych węzłem.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, na co zostanie przeznaczony w tym roku zysk
spółki KOS – EKO w kwocie około 570 tys. zł., czy w całości na inwestycje, czy tylko
częściowo.
Robert Fennig – odpowiedział, że zyski spółki i te obecne i przyszłe mają za główne
zadanie umożliwić spółce spłatę zadłużenia i rat kapitałowych.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, czy jest to główne zadanie, czy jedyne zadanie,
czy będą inne pozycje.
Robert Fennig – odpowiedział, że jeżeli wystarczy to tak, niemniej na tym etapie
nie przewiduje takiej sytuacji. Przypomniał, że plany inwestycyjne spółki wynikają
z planów zatwierdzanych albo przez Radę Miasta w zakresie wod – kan, albo przez
wspólnika i radę nadzorczą w zakresie ciepła i pozostałych kwestii.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
13 radnych głosowało za
6 radnych sprzeciwiło się
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/71/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/54/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29
kwietnia 2015r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie
kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp.
z o.o. w Kościerzynie została podjęta większością głosów wg załącznika nr 10.
Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 75a w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu
Miasta Kościerzyna na 2016 rok (zał. nr 11) oraz prezentację multimedialną
(zał. nr 12).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że członkowie Komisji Budżetowej zajmą
indywidualne stanowisko na sesji.
Roman Gołuński – powiedział, że członkowie Komisji Komunalnej
indywidualne stanowisko na sesji.

zajmą

Jarosław Breza – powiedział, że członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
zajmą indywidualne stanowisko na sesji.
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Paweł Liedtke – powiedział, że członkowie Komisji Porządku Publicznego i Spraw
Społecznych zajmą indywidualne stanowisko na sesji.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że rozumie, iż jest to budżet obywatelski, dotyczy
mieszkańców, ale ona bazuje na swoim doświadczeniu jako członkini komisji
oceniającej wnioski do budżetu obywatelskiego z roku ubiegłego. Członkowie mieli
z tym spory kłopot, ponieważ wnioski były składane nie tylko przez mieszkańców,
ale również przez zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe i nie
chciałaby, aby komisja oceniająca wnioski w tym roku miała podobne kłopoty.
Zapytała, czy mogłoby to być doprecyzowane, żeby faktycznie wskazać na osoby
fizyczne, mieszkańców miasta Kościerzyna.
Ewa Chmielecka – powiedziała, że wydaje jej się, że jeżeli jest zapis mieszkańcy
miasta, to jest to jasne, że odnosi się to do osób fizycznych, do mieszkańców. Jeżeli
w imieniu grupy mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowej wnioskować będzie
zarządca, to w tym momencie, na składanym wniosku, podpisać będą się musieli
z imienia i nazwiska mieszkańcy.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że z tego co pamięta, w podobny sposób jak dziś
było to zapisane przed rokiem i budziło wątpliwości, dlatego zgłasza wniosek
formalny, aby w załączniku do uchwały w paragrafie 2, punkt 1 doprecyzować
zapis, który brzmiałby następująco: „Propozycje projektu inwestycyjnego do
zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec
Kościerzyny – osoba fizyczna, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat”.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Wniosek został przyjęty.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/72/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do
budżetu Miasta Kościerzyna na 2016 rok została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 11.
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Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 76 w sprawie
przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę
wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (zał. nr 13).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – zapytała, czy szacowano już jaki będzie koszt tejże inwestycji,
poparcie jakich środowisk, przedsiębiorców, czy instytucji uzyskał ten projekt
przebudowy dróg i czy tak jak to było zawsze dobrym zwyczajem, przy okazji
schetynówek, ci przedsiębiorcy, czy instytucje zadeklarowały jakiś wkład
finansowy, jeżeli tak, to jaki. Zapytała, czy rozważano przebudowę innego ciągu ulic
w naszym mieście w obszarze Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowej,
Budowlanych, Drogowców, o co wnioskowali przedsiębiorcy w tym roku, ale
również w roku 2012, z tego co pamięta z poprzedniej kadencji, pełna
dokumentacja jest gotowa, brakowało tylko uzgodnień. Zapytała, czy rozważano
również ten projekt, bo wydaje jej się, że on też miałby duże szanse, a być może
większe na uzyskanie dofinansowania.
Michał Majewski – odpowiedział, że analizowano różne możliwości, ale ze względu
na możliwość udogodnienia mieszkańcom Kościerzyny objazdu zatłoczonych ulic
Kartuskiej i Szopińskiego, po konsultacjach z gronem mieszkańców
i przedsiębiorców doszli do wniosku, że będzie to bardzo dobra propozycja, która
uzyskała poparcie na spotkaniach z przedsiębiorcami. Dodał, że szacowany koszt
jest na poziomie wykonywanej w bieżącym roku schetynówki, ze względu na to, że
droga pójdzie po dość ciężkich terenach. W dniu jutrzejszym jest umówiony na
spotkanie z przedstawicielem PKP w sprawie doprecyzowania pewnych uzgodnień
ze względu na to, że droga przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
kolejowych. Zauważył, że będzie to także droga ewakuacyjna dla stadionu
miejskiego, po modernizacji linii kolejowej PKP zdecyduje się na zamknięcie miastu
drogi biegnącej pod wiaduktem i nie będzie drogi ewakuacyjnej ze stadionu.
W przypadku ul. Bazowej i Składowej brakowało jednego uzgodnienia ze spółką
gazową i jeżeli tylko będzie takie zapotrzebowanie i znajdzie się inwestor, który
będzie chciał w tym rejonie cokolwiek robić, to być może, niekoniecznie w ramach
schetynówki, wystąpi do Rady z wnioskiem o możliwość rozbudowy tego terenu.
Część przedsiębiorców i osób, które przy tej ulicy mają swoje nieruchomości,
zgłosiło chęć partycypacji w budowie drogi.
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Tomasz Dargacz – powiedział, że ma pytanie dotyczące zakrętu koło Biedronki,
gdzie jest bardzo duży korek. Zapytał, czy nie można skręcić wcześniej, przed
wiaduktem, co odblokowałoby ten odcinek jezdni.
Michał Majewski – powiedział, że na zaproponowany przez niego ciąg drogowy
wykonano już wstępny projekt, który teraz będzie uzgadniany. Dodał, że na
zaproponowane przez radnego rozwiązanie nie uda się uzyskać zgody, ponieważ
droga musiałaby przechodzić przez tory.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/73/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przystąpienia do rozbudowy układu drogowego w Kościerzynie
łączącego drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 13.
Michał Majewski – przedstawił projekt uchwały na druku 77 w sprawie zmiany
Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kosztów
i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle za Lasem z ul. Wita
Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20
Stargard Szczeciński – Gdynia” (zał. nr 14).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa nie opiniowała projektu
uchwały, ponieważ nie było załącznika.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna nie opiniowała projektu
uchwały, ponieważ nie było załącznika.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, jaka jest różnica pomiędzy tym a poprzednim
porozumieniem i czy uda się przygotować do 30 maja 2015 roku wszystkie
dokumenty.
Michał Majewski – odpowiedział, że miasto jest w stanie wywiązać się do 30 maja.
Dodał, że zmiany w porozumieniu dotyczyły przede wszystkim doprecyzowania
wykupu ziemi za złotówkę, uchwały Rady na realizację przedmiotowej inwestycji
i zapewnienia jej finansowania, czyli tego, że całkowite finansowanie spoczywa po
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stronie miasta. Po analizach i negocjacjach ustalono, że inwestycja zostanie
zrealizowana za kwotę około 1,5 mln. zł.
Zdzisław Radelski – zapytał, czy wykonanie drogi odbędzie się po ogłoszeniu
i rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego przez miasto.
Michał Majewski – potwierdził.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/74/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
25 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w
sprawie kosztów i sposobu projektowania drogi dojazdowej łączącej ul. Osiedle
za Lasem z ul. Wita Stwosza w ramach inwestycji „Budowa obwodnicy
m. Kościerzyna w ciągu DK nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia” została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 14.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 78 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna działki
gruntu ozn. nr geodez. 172/29, położonej w obrębie 03 miasta Kościerzyna
(zał. nr 15).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/75/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy
Miejskiej Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 172/29, położonej w obrębie
03 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 15.
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Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 79 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna działki
gruntu ozn. nr geodez. 4/13, położonej w obrębie 04 miasta Kościerzyna
(zał. nr 16).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/76/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy
Miejskiej Kościerzyna działki gruntu ozn. nr geodez. 4/13, położonej w obrębie 04
miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 16.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 80 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna
nieruchomości, składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 82/2, 278, 281,
położonych w obrębie 07 miasta Kościerzyna (zał. nr 17).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
2 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XII/77/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy
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Miejskiej Kościerzyna nieruchomości, składającej się z działek gruntu ozn. nr
geodez. 82/2, 278, 281, położonych w obrębie 07 miasta Kościerzyna została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 17.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 81 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna
zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 32/6, położonej w obrębie 11 miasta
Kościerzyna (zał. nr 18).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/78/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy
Miejskiej Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 32/6,
położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 18.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 82 w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna
zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 167/28, położonej w obrębie 09 miasta
Kościerzyna (zał. nr 19).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.

13

19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/79/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy
Miejskiej Kościerzyna zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 167/28,
położonej w obrębie 09 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 19.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 83 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/204/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wyniku rozwoju
infrastruktury technicznej na terenie miasta Kościerzyna (zał. nr 20).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna zaproponowała zmniejszenie
opłaty z 20 do 10%.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Michał Majewski – powiedział, że przeanalizował wniosek Komisji Komunalnej
i nie przychylił się do niego.
Katarzyna Knopik – powiedział, że nie do końca trafia do niej uzasadnienie, które
jest zaprezentowane do tej uchwały, bo chyba jednak płatność opłaty adiacenckiej
nie dotyczy osób ubogich i bezrobotnych, tak naprawdę jest to podatek od
wzbogacenia, opłata adiacencka jest związana ze wzrostem wartości
nieruchomości, jeśli miasto zainwestuje chociażby w infrastrukturę drogową, czy
w uzbrojenie terenu. Dodała, że jej zdaniem jest to uszczuplenie potencjalnych
dochodów budżetu miasta i pewnie dlatego Komisja Budżetowa miała duże
wątpliwości w stosunku do tej uchwały. Zwróciła uwagę, iż miasto nie zawsze
szybko i w terminie płaci roszczenia odszkodowawcze za przejęte nieruchomości,
jak chociażby na ul. Kupieckiej, natomiast nikt tych roszczeń w stosunku do miasta
nie egzekwuje. Zaapelowała do radnych, żeby głęboko rozważyli głosowanie
obniżenia stawki opłaty adiacenckiej, bo tak naprawdę jest to rezygnacja
z dochodów, które mogą być przeznaczone chociażby na inwestycje typu plac
zabaw, czy siłownie zewnętrzne.
Michał Majewski – powiedział, że trudno mu nie zgodzić się z przedmówczynią,
natomiast niezręcznie jest mu prosić mieszkańców, czy żądać od nich kolejnej,
dodatkowej opłaty w sytuacji, gdy miasto przejęło od nich drogi i nie wypłaciło
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odszkodowania. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono na wypłatę odszkodowań
700 tys. zł. a jest to i tak połowa tego co miasto powinno na dzień dzisiejszy
wypłacić.
Tomasz Dargacz – powiedział, że temat ten poruszał już w poprzedniej kadencji,
dochodziło do takich sytuacji, nawet z imienia i nazwiska miał pozwolenie
mieszkanki, gdzie poprzedni burmistrzowie, dokładnie 3 burmistrzów, zabrało 3
nieruchomości, 3 działki i na dzień dzisiejszy Starostwo, poprzedni starostwie, teraz
dokumenty dopiero będą dostarczone, nie oddali za te nieruchomości, nie
przekazali ani jednej złotówki. Dodał, że te działki przeszły pod drogi miejskie
całkiem niedawno, bo w 2006 roku i do dziś właścicielka nie otrzymała ani jednej
złotówki.
Krzysztof Barton – powiedział, że chciałby przychylić się do głosu pani Katarzyny
Knopik, bo z tego co mówiła pani naczelnik, Sylwia Burczyk, ta opłata adiacencka
nie jest współmierna do tego, co burmistrz musi nałożyć, jest ona dobrowolna
i jeżeli burmistrz będzie chciał, to taką możliwość daje mu prawo i może o tą opłatę
wystąpić. Stwierdził, że Rada w ogóle nie powinna tego ruszać, bo na pewno
w mieście jest sporo terenów, które są dopiero przewidziane pod rozwój.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
7 radnych głosowało za
5 radnych sprzeciwiło się
6 wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XII/80/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/204/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28
maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w
wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta Kościerzyna została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 20.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 84 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się działek gruntu nr 1348
i 1349, położonej przy ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera, w obrębie geodezyjnym
nr 06 miasta Kościerzyna (zał. nr 21).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.

15

Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/81/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się działek
gruntu nr 1348 i 1349, położonej przy ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera,
w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie
wg załącznika nr 21.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 85 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 131/8, położonej przy ul. Dworcowej,
w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna (zał. nr 22).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/82/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 131/8, położonej przy
ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 22.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 86 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/47, położonej przy
ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
(zał. nr 23).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
15 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/83/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu nr 179/47,
położonej przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 23.
Jerzy Ertmański – przedstawił projekt uchwały na druku 87 w sprawie nadania
nazwy placowi położonemu na działkach ozn. nr geodez. 55-1 i cz. 55-2, przy ulicy
Rynek (zał. nr 24).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
15 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XII/84/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na działkach ozn. nr geodez. 55-1
i cz. 55-2, przy ulicy Rynek została podjęta większością głosów wg załącznika nr
24.
Tomasz Smuczyński – przedstawił projekt uchwały na druku 88 w sprawie przyjęcia
Regulaminu korzystania z urządzeń służących wypoczynkowi i rekreacji
zlokalizowanych na placu miejskim (zał. nr 25).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję. W związku z brakiem uwag przystąpiła do
głosowania nad projektem uchwały.
14 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z urządzeń służących wypoczynkowi
i rekreacji zlokalizowanych na placu miejskim została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 25.
Robert Fennig – przedstawił projekt uchwały na druku 89 w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie miasta Kościerzyna (zał. nr 26) oraz prezentację multimedialną
(zał. nr 27).
Jarosław Laska – odczytał opinię burmistrza w sprawie przedłożonego wniosku dla
taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (zał.
nr 28).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że jeżeli Kościerzynę będzie się
porównywać z innymi gminami, to okaże się, że w Kościerzynie jest jedna
z najwyższych w naszym województwie stawek opłat dla odbiorców wody
i ścieków. Jedną z przyczyn obecnej sytuacji jest sprzedaż w roku 2013 przez miasto
spółce miejskiej urządzeń wodno – kanalizacyjnych wybudowanych głównie za
dotację unijną, odbyła się transakcja sprzedaży „naszego nam”, mieszkańcom nic
nie przybyło, spółce praktycznie również nic nie przybyło, choć kupiła, chyba, że
w sensie księgowym, bo wyżej wymienione instalacje od lat eksploatuje, ale
konsekwencje tej transakcji w postaci wyższych opłat za wodę i odprowadzanie
ścieków ponoszą w całości mieszkańcy miasta. Koszt projektu z udziałem środków
unijnych, który obejmował budowę oczyszczalni ścieków, cześć kanalizacji miejskiej
i wodociągowej wynosił 39,1 mln. zł., dotacja unijna wynosiła 25,3 mln. zł., tj. około
65% kosztów, a wkład własny miasta wynosił 13,8 mln. zł., tj. około 35% kosztów.
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Spółka kupiła część tego majątku od miasta w postaci sieci wodno – kanalizacyjnej
o wartości 5.116.040 zł. i w tej wysokości wzięła kredyt na jego zakup. Koszty spółki
zawiązane z tą konkretną transakcją ujęte w taryfach za wodę i ścieki są
następujące: amortyzacja 5.116.040 zł., odsetki i obsługa kredytu 839.947 zł.,
nadwyżka rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji, jest to łącznie od nabycia
tych urządzeń kwota 3.272.852 zł., łączny koszt to 9.228.839 zł. Wszystkie wyżej
wymienione pozycje spółka wprowadziła do taryfy za wodę i ścieki, a wiec z racji
zakupu przez spółkę infrastruktury miejskiej o wartości 5.116.040 zł. z 65%
udziałem środków unijnych mieszkańcy zapłacą spółce w cenie za wodę i ścieki
9.228.839 zł. Gdyby te urządzenia wodno – kanalizacyjne nie były przedmiotem
sprzedaży przez miasto, mieszkańcy zapłaciliby tylko pośrednio przez budżet
miasta kwotę około 1,79 mln. zł. tj. 35% z kwoty 5.116.040 zł. i nie odczuli tego
w budżetach domowych. Z prostego rachunku wynika, że transakcja sprzedaży
„naszego nam” została dokonana głównie dla zysku, gdzie miasto zyskało
3.225.000 zł. tj. wartość dotacji unijnej, spółka zyska na ujęciu w taryfie pozycji
spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji na kwotę 3.272.852 zł., bank
kwotę 839.947 zł. a mieszkańcy do kwoty 5.116.040 zł. wartości zakupu przez
spółkę tego co było ich wspólną, miejską własnością, dopłacą spółce jeszcze
dodatkowo 4.112.000 zł. Tak jak mówił prezes taryfowe ceny i stawki opłat
określane są na podstawie niezbędnych przychodów, które w szczególności
powinny pokryć planowane w roku obowiązywania taryf uzasadnione koszty
świadczenia przez spółkę usług oraz koszty związane z działalnością inwestycyjną.
W marcu bieżącego roku Rada Miasta podjęła uchwałę o obniżeniu o około
400 tys. zł. w 2015 roku kosztów w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodno – kanalizacyjnych, czyli na drugie półrocze 2015 można założyć, że
z tego będzie połowa, czyli 200 tys. zł., w kwietniu bieżącego roku Rada Miasta
podjęła kolejną uchwałę, że w okresie roku obowiązywania nowej taryfy tj. od
1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. obniży spółce podatek od nieruchomości
o około 750 tys. zł. Łącznie zmniejszenie kosztów spółki, w następstwie podjęcia
obu wyżej wymienionych uchwał, wyniesie około 950 tys. zł., co stanowi około 13%
wykonanych przychodów w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie
nowej taryfy z działalności wod – kan. Jeśli znacząco obniżają się koszty
działalności, w tym przypadku o 950 tys. zł., to następstwem powinno być również
obniżenie niezbędnych przychodów spółki. Dziś Rada ma zatwierdzić nową taryfę
za wodę i odprowadzane ścieki, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2015 r. do
30 czerwca 2016 r. a stawki opłat mają być wyższe o 2,1% od obecnych już
wysokich. Uzasadnienie wniosku do nowej taryfy zawiera koszty, które jego
zdaniem nie powinny obciążać odbiorców, co oznacza, że spółka zamierza narzucić
odbiorcom wygórowaną wysokość stawek opłat, co nie powinno mieć miejsca. Na
przykład za kwotę 1,79 mln. zł., stanowiący wkład własny miasta, na infrastrukturę
wodno – kanalizacyjną zakupioną przez spółkę, odbiorcy w opłatach za wodę
i odprowadzanie ścieków zapłacą według taryfy 9,23 mln. zł., czyli przebitka jest
516%, poszkodowani będą odbiorcy spółki. Ten przypadek nie wymaga
komentarza, ale refleksji komu służymy, w jakim celu i z jakim skutkiem. Spółka tak
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funkcjonuje, jak życzy sobie właściciel, maksymalizacja zysku wcale nie musi być
głównym celem działania spółki. W minionym roku ceny w taryfie nie zostały
podniesione a mimo to spółka osiąga takie wyniki, że na dostarczaniu wody jest na
plusie, a na odprowadzaniu ścieków lekko na minusie, ale w sumie jest na plusie,
nadrobiła na usługach komercyjnych. Stwierdził, że spółkę trzeba rozpatrywać jako
całość, łącznie z usługami dodatkowymi. Przedsięwzięcia dofinansowane
z funduszy europejskich poprawiają jakość życia mieszkańców kiedy pełnią swoją
rolę zgodnie z założeniem swojej funkcji, w przypadku miasta, obiekt
dofinansowany środkami unijnymi stał się przedmiotem handlu i sposobem
ratowania budżetu miasta w poprzedniej kadencji. W omawianej wyżej transakcji
kupna – sprzedaży zabrakło najważniejszego czynnika, to jest poszanowania
odbiorców, co wyraziło się brakiem etyki wobec nich. W tym przypadku brak etyki
wobec mieszkańców pozwolił na decyzję obciążającą ich kwotą ponad 9 mln. zł.
zapewniającą zysk dla miasta, banku i spółki. Powiedział, że wobec powyższego
faktu jest sceptyczny co do zasadności proponowanej podwyżki stawek opłat za
wodę i ścieki, ponieważ jego zdaniem nie jest ona uzasadniona potrzebami spółki,
ale pretekstem do dodatkowego dochodu dla spółki.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że pamięta, iż na jednej z sesji pan prezes
mówił do kolegi radnego, Dawida Jereczka, że na każde podane przez niego 5
miejscowości, pan prezes poda 5 kolejnych, gdzie jest drożej, dlatego zastanawia
się, czy pan prezes spotkał się z takim powiedzeniem, że nie ma większego
kłamstwa niż statystyka, zależy co sobie dobierzemy do słupków, może różnie
wyjść. Jeżeli chodzi o Gdańsk, Kościerzynę, też wiele rzeczy można powiedzieć, jak
się żyje tym ludziom, ile średnio zarabiają. Zrozumiał, że ta prezentacja zmierzała
do tego, żeby pokazać, że w Kościerzynie z wodą nie jest tak źle, bo gdyby zużycie
było wyższe, czy gdyby spadło w innych miejscowościach, które pan prezes
przytoczył, to mniej więcej poziom byłby taki sam, więc można powiedzieć, cytując
klasyka, jak jest tak dobrze, to czemu jest tak źle.
Dawid Jereczek – zapytał, ile kosztował projekt rozbudowy budynku przy
ul. Tetmajera i czy ten koszt został ujęty w taryfie, jeżeli tak, to jaka to jest część.
Robert Fennig – poprosił radnego Borzyszkowskiego o wybaczenie, ale w połowie
pierwszej strony tego, co mówił radny, zgubił się i nie jest w stanie odnieść się
merytorycznie do wypowiedzi, zapisał sobie tylko kilka rzeczy. Na początku radny
powiedział, że sprzedaż sieci jest jednym z głównych powodów podwyżki i w tym
miejscu chciałby od razu sprostować i po raz kolejny podziękować Radzie za
podjęte działania, czyli za zwolnienie spółki z podatku, bo jednym z poważnych
elementów kosztów taryfy są skutki kredytu i skutki tego, że do kasy miasta
w trzech kolejnych latach wpłynie w sumie 5.116.000 zł. Radny stwierdził, że spółce
w wyniku sprzedaży nic nie przybyło, oprócz oczywiście kosztów, z kosztami zgadza
się, bo kosztów w spółce przybyło, ale są koszty dobre z punktu widzenia spółki,
czyli amortyzacja, są również złe koszty, bo każde koszty kredytu są niechcianymi
kosztami, ale często koniecznymi. Przypomniał, że powodem tej transakcji był
20

program KAWKA i wynikająca z niego kogeneracja. Padło również stwierdzenie, że
sprzedaż to głównie zysk dla miasta, bo rzeczywiście można tak powiedzieć, ale
w tym miejscu po raz kolejny chce podziękować za inicjatywę zwolnienia
z podatku, bo w tym sensie koszty spółki, które zostały przeznaczone na ten zakup
mają szansę w perspektywie bilansować się z obniżeniem podatku, dlatego myśli,
iż jest to ruch w dobrym kierunku, który najmocniej wpłynął na to, że taryfa dziś
jest proponowana na poziomie 2% a nie 20%. Pan radny mówił wielokrotnie
o wkładzie 1,79 mln. zł., gdzie oprócz środków własnych w projekcie oczyszczalni
była też pożyczka, którą trzeba było spłacić, były to olbrzymie pieniądze, z tego co
pamięta około 10 mln. zł. Potwierdził, że spółka sporym wysiłkiem za rok 2014
wygenerowała zysk obcinając bardzo wiele elementów koniecznych, dotyczących
funkcjonowania spółki, po to żeby ten zysk taki był, żeby być wiarygodnym przed
bankiem. Z uwagi na to, że dwie główne działalności spółki, czyli wod – kan i ciepło
są działalnościami koncesjonowanymi, podlegającymi taryfowaniu, weryfikacji
i ścisłemu podziałowi kosztów, zupełnie nie może się zgodzić z dedukcją, że zysk
spółki wygenerowany na cieple i usługach komercyjnych ma uczestniczyć
w zmniejszeniu na wodzie i ściekach, bo jest to łamanie prawa i przepisów
taryfowych. Przyznał rację radnemu Dublinowskiemu, że zawsze można znaleźć
miasta na korzyść i na niekorzyść. Stwierdzenie, że skoro jest tak dobrze, to czemu
jest tak źle, jest bardzo subiektywne, bo osobiście uważa, patrząc na inne miasta,
że wcale nie jest tak źle, jeżeli chodzi o ceny w Kościerzynie, ale na obronę może
powiedzieć, że i w Bytowie, w którym ceny jednostkowe są niższe i w Lęborku,
mimo, że ceny są znacznie niższe niż u nas, są olbrzymie kłótnie o to dlaczego cena
jest taka wysoka. Koszty projektu nie zostały zaliczone do taryfy, w tej chwili
projekt jest odłożony. Spółka zleciła ten projekt wyłącznie dlatego, że lepiej
organizacyjnie by było pracować w jednym miejscu, drugim nie mniej ważnym
powodem była możliwość sprzedaży obecnego budynku na ul. Strzeleckiej na rzecz
Zarządu Dróg Miejskich i KTBS.
Dawid Jereczek – przypomniał, że prosił o podanie kosztu wykonania projektu.
Zapytał, na jaką kwotę opiewał projekt rozbudowy budynku i jaką kwotę spółka
KOS – EKO byłaby w stanie uzyskać ze sprzedaży budynku na ul. Strzeleckiej.
Robert Fennig – odpowiedział, że koszt projektu to 70 tys. zł., kosztorys opiewał na
3,5 mln. zł., wycena bazy na ul. Strzeleckiej była na ponad 2 mln. zł.
Dawid Jereczek – zauważył, że spółka musiałaby trochę dołożyć do rozbudowy
budynku na ul. Tetmajera.
Robert Fennig – stwierdził, że takiego wniosku nie można wysnuć, bo często
kosztorys odbiega od kwoty zaoferowanej przez wykonawcę.
Dawid Jereczek – zauważył, że nie można też twierdzić, że spółka sprzedałaby
budynek na ul. Strzeleckiej za 2,5 mln. zł.
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Robert Fennig – powiedział, że dlatego wspominał, iż powód organizacyjny, że
lepiej jest mieć całość pracowników w jednym miejscu, był tylko jednym
z powodów, były też inne powody, które dziś nie są już aktualne.
Dawid Jereczek – powiedział, że dziwi go i zastanawia wysokość kwoty rozbudowy
budynku za 3,5 mln. zł.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że pan prezes mówił, iż sytuację spółki
miała ratować kogeneracja, a przy kogeneracji byłoby w ten sposób, że koszt
miasta i spłata kredytu były w granicach 7,5 mln. zł., czyli miasto przez najbliższe
lata spłacałoby tą kwotę a do dostarczania wody i odprowadzania ścieków
mieszkańcy i tak by musieli dopłacać. Jeżeli chodzi o zakup, to oprócz 5 mln. zł.
kredytu do spłaty, plus ponad 800 tys. zł. obsługi kredytu, była jeszcze jedna
pozycja, którą spółka ściąga od swoich odbiorców 3.272.852 zł., nadwyżka rat
kapitałowych ponad wartość amortyzacji, są to dodatkowe pieniądze dla spółki na
plus.
Robert Fennig – powiedział, że w wyniku tego, że spółka inwestuje, raty spłaty
kredytu przekraczają amortyzację od tego naliczoną. W taryfach ciepłowniczych
działalność inwestycyjna, w szczególności duża, i koszty tego wysiłku finansowego,
są przenoszone w taryfach ciepłowniczych na klientów. Zauważył, że nie robi się
tego żeby dokuczyć odbiorcy, tylko po to, aby umożliwić spółce funkcjonowanie,
w szczególności w sytuacjach, w których inwestycje mają bardzo niskie stopnie
rentowności.
Roman Gołuński – zwrócił uwagę, że podczas procedowania zwolnienia
podatkowego dla spółki KOS – EKO radni mieli zapewnienie, że taryfa wzrośnie
o stopień inflacji lub ewentualnie niewiele ponad. Dodał, że za 2014 rok wskaźnik
inflacji wynosił 0,0%, nie było podwyżki taryfy, ale wskaźnik inflacji za 2013 rok
wyniósł 0,9%, w tym roku podwyżka jest o 2,1%.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że gdyby taki zakup był w przypadku
ciepłownictwa, to licząc zwrot na kapitale, tylko mały ułamek z kwoty 3 mln. zł.
byłby uwzględniony w taryfie.
Robert Fennig – powiedział, że inflacja jest jednym z elementów branych pod
uwagę, dlatego ustawodawca, który stworzył ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu
i minister tworzący rozporządzenie wykonawcze, odnieśli się nie do inflacji, tylko
do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.
Michał Kujach – powiedział, że chciałby przedstawić stronę internetową cenawody.pl, żeby jak najbardziej zobiektywizować dyskusję. Najdroższa cena za wodę
i ścieki brutto to 68,70 zł. w Starej Kamienicy, najniższa cena w Polsce to 4,69 zł.
Według tego zestawienia cena wody w Kościerzynie jest poniżej średniej
w województwie pomorskim. Zauważył, że nowy burmistrz i Rada zastali spółkę
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w trudnej sytuacji, zapadały różne decyzje, które wręcz pogrążyły spółkę i teraz
trzeba szukać sposobów, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji.
Teresa Preis – powiedziała, że mieszkańcy pamiętają gdy była podwyżka o 23%,
była nawet o 29% i dlatego dziś nie będzie głosowała za podwyżką, ponieważ
mieszkańcom obiecano, że w Kościerzynie będzie najtańsza woda, że uzbrojenie
jest w 98%. Zauważyła, że niektórzy dziwią się, iż jest tak małe zużycie wody, bo
rodziny wielodzietne myją się w jednej wodzie, co powinno być sygnałem, że tak
nie powinno być.
Robert Fennig – powiedział, że nigdy nie ukrywał strony dotyczącej cen wody i też
uważa, iż jest to dobre narzędzie żeby rozmawiać obiektywnie. Zauważył, że jest to
argument na to co mówił, że cena w Kościerzynie nie jest najwyższa. Miasta,
w których cena wody sięga nawet 40 czy 50 zł., są miastami w których spółki wzięły
na siebie ciężar olbrzymich inwestycji. Zgodził się z przedmówczynią, bo gdy był
w zarządzie miasta to jego rolą było nadzorowanie tego z punktu widzenia
właściciela, a dziś odpowiada za spółkę już któryś rok, wie jakie są jej możliwości,
wie jakie są oczekiwania, jakie są plany inwestycyjne.
Aleksander Mach – przysłuchiwał się zestawieniu, statystyce przedstawionej przez
radnego Kujacha i nie bardzo zrozumiał jakie ma wyciągnąć z tego wnioski.
Zrozumiał, że Kościerzyna jest gdzieś po środku, 400 miejscowości jest przed
Kościerzyną i 400 za i rozumie, iż jest to powód dla którego radni mają się dziś
zgodzić i pozytywnie zaopiniować podwyżkę cen dla mieszkańców. Zauważył, że
najłatwiej, jeżeli występują jakiekolwiek trudności, sięgać do kieszeni
mieszkańców, a on oczekiwałby od burmistrza, prezesa poszukiwania innych
oszczędności i tworzenia warunków do tego, aby nie trzeba było podnosić ceny.
Przypomniał, że tak naprawdę dwa miesiące temu radni głosowali i otworzyli
furtkę temu co się dziś dzieje, dlatego warto przyjrzeć się temu jak głosowali radni,
którzy stworzyli szansę na to, aby podnieść cenę wody. Zgłosił wniosek formalny
o zamknięcie dyskusji.
Roman Gołuński – powiedział, że bardzo ciekawe było porównanie pana prezesa
dotyczące 4 miast, w Bytowie cena jest niższa o ponad 20% a jednocześnie zużycie
jest o ponad 20% wyższe, co też pokazuje, że wzrost taryfy o 2,1% niekoniecznie
przełoży się na wzrost przychodów w takim procencie, może okazać się wprost
odwrotnie.
Tomasz Dargacz – przypomniał, że pan radny Mach powiedział, iż o podwyżce
zadecydowały głosowania dwa miesiące temu. Zapytał, czy radny sprawdził ile
wyniesie podwyżka dla jednej osoby.
Aleksander Mach – odpowiedział, że nie sprawdzał tego, ale nie zgadza się na
żadną podwyżkę, ani mniejszą, ani większą, tym bardziej, że kilka miesięcy temu,
podczas kampanii wyborczej radni używali argumentów o obniżeniu cen wody
23

nawet o 20%, dlatego chciałby, aby radni byli konsekwentni i robili to co obiecali
wyborcom.
Tomasz Dargacz – powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie od
przedmówcy, dlatego sam na nie odpowie, że są to 42 grosze. Dodał, że nie jest za
podwyżkami, nie może też zgodzić się ze stwierdzeniem, że głosowania 2 miesiące
temu przyczyniły się do podwyżek. Podziękował radnym i panu burmistrzowi,
którzy zrobili wszystko żeby podwyżka była tylko 2,1%, bo uwzględniając
nieszczęśliwą sprzedaż sieci można powiedzieć, że na tle tamtej, najgorszej decyzji,
która miała miejsce w poprzedniej kadencji obecna podwyżka jest skromna.
Aleksander Mach – powiedział, że zdumiewa go to, iż radny podziękował za to, że
będą podwyżki, dlatego ma nadzieję, iż w odpowiedni sposób mieszkańcy
podziękują radnemu.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że w Starej Kamienicy gmina dopłaca
mieszkańcom 2/3 kwoty.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji.
19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
5 radnych głosowało za
14 radnych sprzeciwiło się
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Kościerzyna nie została podjęta.
Jerzy Ertmański – przedstawił sprawozdanie z gospodarowania zasobem
mieszkaniowym (zał. nr 29).
Roman Gołuński – odczytał interpelację w sprawie budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Kościerzynie (zał. nr 30).
Dawid Jereczek – odczytał interpelację w sprawie wsparcia finansowego klubów
sportowych działających na terenie miasta Kościerzyna (zał. nr 31).
Katarzyna Knopik – przypomniała, że przed miesiącem na sesji Rady pytała o plan
zadań inwestycyjnych, który otrzymała, za co serdecznie dziękuje. Podziękowała,
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że znalazły się w nim zadania ważne dla mieszkańców okręgu, którzy wybrali ją na
radną, ale patrząc na plan zadań czuje pewien niedosyt. Powiedziała, że pamięta
spotkania na początku kadencji, sesje Rady Miasta, pozwoliła sobie nawet sięgnąć
do uchwały budżetowej uchwalonej 30 grudnia 2014 roku, gdzie zapisano rezerwę
na wydatki inwestycyjne 1.036.067 zł. i z tego, co pamięta, pan burmistrz
deklarował, że właśnie ten 1 mln. zł. przeznaczony będzie na postulaty zgłaszane
przez radnych, którzy w imieniu mieszkańców je przekazują. Po podliczeniu tego,
co przekazał pan burmistrz, wyszło jej niecałe 200 tys. zł. i jak rozumie radni mają
jeszcze do dyspozycji ponad 800 tys. zł., co ją bardzo cieszy, ponieważ do pisma
dołączono wykaz zadań zgłoszonych przez radnych, jest ich sporo, również w jej
okręgu, dlatego liczy na to, że cały milion przeznaczony będzie na zadania
zgłaszane przez radnych w imieniu mieszkańców. Zapytała jak to wygląda, co
z milionem złotych deklarowanym na zadania inwestycyjne. Zapytała, na jakim
etapie jest budowa budynku socjalnego, czy wykonano już kosztorys, ile on będzie
kosztował, czy radni zostaną zapoznani z projektem budynku socjalnego i kiedy
planowane jest oddanie budynku do użytku, jaki jest harmonogram budowy. Zbliża
się sezon letni, jest koniec maja, a pamięta pan burmistrz kiedyś deklarował
zagospodarowanie placu przy Józefie Wybickim do rozpoczęcia sezonu letniego,
czyli według niej do końca czerwca. Zapytała, na jakim etapie zaawansowania są
prace związane z zagospodarowaniem placu przy Józefie Wybickim, czy będzie
zagospodarowany jeszcze przed sezonem letnim tak, aby nie tylko mieszkańcy, ale
i turyści, którzy nas odwiedzą, mogli skorzystać z tej oferty placu przy Józefie
Wybickim, w jaki sposób będzie zagospodarowany, czy elementem
zagospodarowania tego placu będzie niezwykła instalacja, którą proponował
miastu do postawienia właściciel muzeum amerykańskich samochodów. Zapytała,
czy Park Mieszkaniowy wpłacił 280 tys. zł. kary.
Michał Majewski – przypomniał, że mówił, iż 1 mln. zł. zostanie przeznaczony na
inwestycje, ale zaznaczał też, że z tej kwoty trzeba ewentualnie zarezerwować
około 400 tys. zł. na wykup Parowozowni. Złożono już wniosek do ministerstwa
i być może na przełomie czerwca i lipca uda się uzyskać pozytywną odpowiedź,
dlatego kwota ponad 400 tys. zł. jest cały czas na to zadanie zarezerwowana.
Pierwsze inwestycje, które nie były kosztowne, starał się wpisać do planu, część
z nich przy okazji schetynówki, natomiast po analizie w czerwcu, lipcu, gdy będzie
wiadomo na jakim poziomie zamknie się schetynówka, zastanowi się, czy nie
zaproponować Radzie dodatkowej inwestycji za pieniądze, które zostaną, ale
takiej, która będzie wyraźnie widoczna dla miasta. Jeżeli chodzi o budynek socjalny,
to jest już gotowy projekt, kosztorys jeszcze nie do końca, ponieważ trzeba
przeprowadzić badania geologiczne, do Starostwa Powiatowego złożono wniosek
o wydanie pozwolenia. Na plac Józefa Wybickiego gotowy jest już projekt i po
uzyskaniu pozwolenia, w połowie czerwca, zostanie ogłoszony przetarg.
Przypomniał, że przedstawiał radnym propozycję właściciela muzeum
samochodów, na razie decyzji w tej sprawie nie podął, poinformował jedynie pana
Krzysztofa, że dopóki nie zostanie zagospodarowany plac Wybickiego, decyzja nie
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zapadnie. W sprawie Parku Mieszkaniowego miasto złożyło wniosek o zajęcie
hipoteki, trwa procedura egzekucyjna i wszystko wskazuje na to, że 280 tys. zł.
w najbliższym czasie miasto otrzyma.
Tomasz Dargacz – w dniu wczorajszym na komisji dowiedział się, że sytuacja
mieszkaniowa jest dużo bardziej tragiczna, niż w poprzednich latach
przedstawiano, na dzień dzisiejszy o mieszkania socjalne ubiega się 101 osób
a o mieszkania komunalne 51, razem 152 osoby oczekują w kolejce. Na początku
był bardzo zadowolony, że pan burmistrz podjął energiczne działania w sprawie
mieszkań socjalnych, że powstaną 24 mieszkania, a okazuje się, że zaległości, czy
zaniedbania są tak duże, że jest to przysłowiowa kropelka. Zapytał burmistrza, czy
myśli o budowie kolejnych budynków w następnych latach.
Michał Majewski – zauważył, że nie zależy to tylko od niego, ale też od radnych,
czy znajdą się na to środki. Poinformował, że prosi wszystkich mieszkańców, którzy
do niego przychodzą, że jeśli mają dach nad głową, to mają go jak najdłużej
utrzymać, bo zasób mieszkaniowy miasta nie jest tak duży jak potrzeby. Zwrócił
uwagę, że w budżecie nie ma środków dla klubów sportowych i jeżeli wniosek
będzie miał być zrealizowany, to trzeba będzie zrezygnować z innych działań.
Powiedział, że rozumie problem braku sal w szkołach, niemniej na takie zadanie
również nie ma środków w budżecie.
Jarosław Breza – powiedział, że chciałby poprzeć interpelację klubu radnych
Inicjatywy, ponieważ sale gimnastyczne to jest problem, w mieście nie ma
pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Poprosił o dostawienie nad Jeziorem
Kaplicznym kilku ławek. Powiedział, że mieszkańcy ul. Towarowej proszą
o ustawienie kilku małych koszy ulicznych.
Teresa Preis – poinformowała, że z podobną interpelację dotyczącą ławek nad
Jeziorem Kaplicznym złożył na jej ręce radny Świeczkowski (zał. nr 32).
Dawid Jereczek – zauważył, że gdy miasto będzie miało projekt sali gimnastycznej,
to łatwiej będzie znaleźć dofinansowanie.
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał interpelację dotyczącą opłaty przyłączeniowej
do zakupu i montażu indywidualnego węzła cieplnego (zał. nr 33).
Robert Świeczkowski – zapytał, czy markety, zgodnie z obietnicą, dopłacają do
komunikacji miejskiej.
Michał Majewski – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Tesco całkowicie
zrezygnowało ze swojego autobusu, miejski autobus nie przejeżdża obok Tesco.
Dodał, że w związku z sytuacją Tesco przypuszcza, że nie będzie w stanie
wyegzekwować złożonych deklaracji, natomiast po zorganizowaniu placu przy
pomniku Józefa Wybickiego deklaracje od galerii są i ma nadzieję, że uda się je
wyegzekwować.
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Robert Świeczkowski – zapytał, czy będzie remontowany budynek na ul. Rynek 6.
Michał Majewski – odpowiedział, że budynek jest przyjęty do termomodernizacji.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad. Poinformowała, że do
biura Rady Miasta wpłynęło pismo dotyczące naboru kandydatów na ławników na
nową kadencję (zał. nr 34).
Katarzyna Knopik – poinformowała, że rozpoczęła pracę Komisja Statutowa,
została jej przewodniczącą. Zaprosiła na debatę społeczną zorganizowaną przez
stowarzyszenie „Kościerska Marka”, poświęconą transportowi, która odbędzie się
20 czerwca w Kościerskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W związku z wyczerpaniem porządku XII sesja Rady Miasta Kościerzyna zakończyła
się o godz. 1915.

Protokołowała

Przewodniczący
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