Protokół Nr XI/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 27 maja 2015 r.
od godz. 1230 do godz. 1345
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 70 i 71 zostały one umieszczone na drukach 70a
i 71a 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. Wykonanie budżetu miasta Kościerzyna za 2014 r.;
– przedstawienie materiałów przez Skarbnika Miasta pana Jarosława Laskę,
– opinia Komisji Rewizyjnej,
– stanowiska
– Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za
2014 r. – druk nr 70a.
4. Absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2014 r.;
– wniosek Komisji Rewizyjnej,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Kościerzyna za 2014 rok – druk nr 71a.
5. Zakończenie sesji.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 71a w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
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z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok (zał. nr 5) oraz prezentację
multimedialną (zał. nr 6).
Krzysztof Barton – odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna
w sprawie wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok (zał. nr 7).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalne pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Laska – odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami (zał. nr 8).
Teresa Preis – podziękowała a następnie otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że jest jej przykro, że Komisja Budżetowa
negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2014, a mówi to nie tylko jako
radna obecnej kadencji, ale też jako radna poprzedniej kadencji i przewodnicząca
Komisji Budżetowej w poprzedniej kadencji. W jej przekonaniu budżet, którego
wykonanie jest dziś oceniane, wyjątkowo w 2014 roku dbano. Dochody budżetu
miasta za rok 2013 wynosiły dokładnie 10 mln. zł. mniej, a dbanie o dochody to
również zwiększające się wpływy z podatków, zmniejszające się zaległości
podatkowe, znaczące zmniejszenie się zadłużenia miasta. Przypomniała, że Komisja
Rewizyjna kontrolując wykonanie budżetu za rok 2013, kiedy wskaźnik
niebezpiecznie zbliżał się do 50%, zaleciła bardzo ostrożną politykę finansową i pan
burmistrz, pan skarbnik i Rada wzięli sobie do serca te zalecenia i w tej chwili
wskaźnik wynosi niecałe 41%. Zwróciła uwagę na wydatki majątkowe, ponad 40
zadań inwestycyjnych zrealizowano w roku ubiegłym, kiedy praktycznie nie było już
żadnych dostępnych zewnętrznych środków, a 16 mln. zł. wydatkowanych na
zadania inwestycyjne finansowano w połowie ze środków zewnętrznych, to było
bardzo trudne zadanie. Zwróciła również uwagę, że nie tylko myślano w roku 2014,
ale też przygotowano zadania na rok 2015, prawie 100 mln. zł. zagwarantowanych
w porozumieniu podpisanym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny, kogeneracja, z której niestety
obecna Rada wraz z burmistrzem zrezygnowali, czy realizowana dziś schetynówka,
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to są te zadania które przygotowano i na które pozyskano środki w roku 2014.
Pamiętając o tym, iż jest to kolejna kadencja, nie zostawiono żadnych zaległych
faktur, a gdy zaczynała swoją pierwszą kadencję jako radna Rady Miasta
Kościerzyna w roku 2010 nagle okazało się, że są do zapłaty faktury na ponad
1 mln. zł. za budowę sali im. Lubomira Szopińskiego, które znalazły się w grudniu
2010 roku. Radni poprzedniej kadencji musieli się z tym trudnym problemem
zmierzyć, w obecnej kadencji nie było takich problemów. Powiedziała, że życzyłaby
sobie aby kolejne budżety były wykonywane w sposób podobny, może nawet
jeszcze lepszy niż w roku 2014 i ma nadzieję, że radni będą patrzyli na cyfry a nie
na politykę analizując wykonanie budżetu za rok 2014 oraz udzielając absolutorium
burmistrzowi miasta.
Zdzisław Radelski – powiedział, że jest członkiem Komisji Budżetowej i chciałby
odpowiedzieć przedmówczyni. Dodał, że głosował przeciw, bo w ocenianym
budżecie, jego zdaniem i zdaniem przedsiębiorców, było mnóstwo rzeczy, które nie
powinny się w nim znaleźć. Jeżeli chodzi o zadłużenie budżetu to po uchwałach
Rady na koniec roku limit został osiągnięty w 100%. Z powodu inwestycji jak
Inkubator, droga wokół pomnika Józefa Wybickiego, rewitalizacja placu wokół
pomnika Józefa Wybickiego i wielu innych będzie głosował przeciw.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
12 radnych głosowało za
6 radnych sprzeciwiło się
1 wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XI/67/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2014 rok została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 5.
Krzysztof Barton – przedstawił uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościerzyna za 2014 rok (zał. nr 9).
Teresa Preis – odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2015 r. (zał. nr 10). Zapytała, czy są
jakieś pytania. W związku z ich brakiem przystąpiła do głosowania nad projektem
uchwały.
13 radnych głosowało za
6 radnych sprzeciwiło się
nikt nie wstrzymał się od głosu
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Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2014 rok
została podjęta większością głosów wg załącznika nr 11.
Krzysztof Barton – podziękował członkom Komisji Rewizyjnej za wytężoną pracę
a szefom jednostek kontrolowanych za cierpliwość i za udostępnienie materiałów.

W związku z wyczerpaniem porządku XI sesja Rady Miasta Kościerzyna zakończyła
się o godz. 1345.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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