Protokół Nr XIX/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 25 listopada 2015 r.
od godz. 1400 do godz. 1830
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 20 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 – poinformowała, że burmistrz wystąpił z wnioskiem o zmianę
porządku obrad (zał. nr 3). Zapytała, czy są jakieś uwagi.
Porządek został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu (zał. nr 4):
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
5. 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 141a,
– 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 142,
– stanowisko – Komisji Budżetowej,
c. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną
od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 143,
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
d. nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 144,
– stanowisko – Komisji Komunalnej,
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e. przyznania nieruchomości zamiennej działki nr 1455/2 w ramach
odszkodowania właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy
Miejskiej Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 145,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
f. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 101/35, położonej
przy ul. Gałęźnej, w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
– druk nr 146,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
g. uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok”;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji – druk nr
147,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
h. wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
w roku 2016;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych – druk
nr 148,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
i. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat;
– pani Dominika Węsierska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Społecznych – druk nr 149,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej.
6. Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015;
– pani Alicja Kirstein – dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie sesji.
Teresa Preis – zapytała, czy są uwagi do protokołów z XVII i XVIII. W związku z ich
brakiem przystąpiła do głosowania.
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17 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 5 i 6).
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że zgłosili się do niej mieszkańcy w sprawie
oświetlenia przejść dla pieszych. Poprosiła o dokonanie przeglądu oświetlenia
przejść dla pieszych, bo są to często niebezpieczne miejsca, kierowcy jadą i nie
zawsze zwracają uwagę na pieszych, którzy stoją i czekają na przejście na drugą
stronę ulicy. Wczoraj jadąc zmodernizowaną ulicą Skarszewską zauważyła, że tam
również nie pali się lampa przy przejściu dla pieszych i jest tam dosyć ciemno.
Poprosiła o dokonanie przeglądu dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Krzysztof Barton – zapytał, czy w ramach programu „Kawka” planuje się wykonać
termomodernizację budynku, który jest na rogu skrzyżowania z ul. Szopińskiego
i Wybickiego.
Michał Majewski – odpowiedział, że w przyszłym roku.
Krzysztof Barton – przypomniał, że burmistrz wspominał w sprawozdaniu, że
spotkał się z operatorem Inkubatora Przedsiębiorczości. Poprosił o przybliżenie,
czego dotyczyło to spotkanie i czy zapadły na nim ważne decyzje, które mają
wpływ na funkcjonowanie.
Michał Majewski – odpowiedział, że spotkanie odbyło się w gronie przedstawicieli
Inkubatorów z Lęborka, Kartuz i Bytowa, omówiono na nim problemy, wymieniono
uwagami po roku funkcjonowania. Jeżeli chodzi o Kościerski Inkubator
Przedsiębiorczości i spotkania z operatorem, to na bieżąco jest duża i owocna
wymiana poglądów i uwag. W projekcie budżetu na przyszły rok założono 25 tys. zł.
na wykonanie dodatkowego komina, wyciągu z pomieszczeń kuchennych.
Pieniądze, które przeznaczono na opomiarowane pomieszczeń Inkubatora zostały
spożytkowane, na podstawie opomiarowania dokonywane są rozliczenia
z operatorem. Dodał, że nie ma większych utrudnień co do współpracy
z operatorem, podatek wpływa do kasy Urzędu.
Dawid Jereczek – powiedział, że mieszkańcy zgłaszają, że na wyremontowanych
ulicach w ramach schetynówki, są takie miejsca, gdzie studzienki kanalizacyjne nie
są równe z asfaltem, niektóre są poniżej. Zapytał, czy wszystkie prace zostały już
odebrane i czy wykonawca będzie dokonywał poprawek.
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Michał Majewski – odpowiedział, że prace nie zostały jeszcze odebrane, na
przyszły tydzień planowany jest ich odbiór i jeżeli będą uwagi ze strony nadzoru, to
prawdopodobnie poprawki będą musiały być wykonane. Powiedział, że jeździł tymi
ulicami, w dniu dzisiejszym jechał również ulicami, które zostały wykonane
w ramach innych schetynówek i niestety to, że studzienki nie do końca są dobrze
wykonane ma miejsce na wszystkich ulicach. Dodał, że jeżeli cokolwiek będzie
odbiegało od jakichkolwiek norm, to nadzór nie zgodzi się na odbiór i zostaną
wykonane poprawki.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 141a 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 7).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. 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 XIX/134/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 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 7.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 142 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 8).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.

4

18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XIX/135/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 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 8.
Piotr Rugień – przedstawił projekt uchwały na druku 143 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa
graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie (zał. nr 9).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – zapytała, z czego wynika zmiana planu, którą Rada ma dziś
uchwalić, czy jest to związane z tym, że wpłynął wniosek inwestora i z tego powodu
zmieniany jest plan. Zapytała, jakie są koszty opracowania zmiany planu
miejscowego i z jakich środków pokryty jest ten koszt.
Piotr Rugień – odpowiedział, że głównym powodem zmiany planu był wniosek
inwestora, który planuje budowę domu pogrzebowego. Uchwała o przystąpieniu
została podjęta, ponieważ trochę rozmijały się oczekiwania inwestora w stosunku
do tego terenu i tego, co w planie zostało zapisane. Dodał, że zdarza się tak, że gdy
w momencie opracowywania planu nie ma konkretnego zainteresowania tym
terenem i pomysłów na realizację, to projektant sam decyduje jak ta forma
powinna wyglądać.
Michał Majewski – powiedział, że w każdym budżecie zapewnione są środki na
zmianę planów zagospodarowania terenów i w przypadku 2 planów była to kwota
około 17 tys. zł.
Krzysztof Barton – powiedział, że rozumie, iż w tej chwili inwestor deklaruje, że
chce zbudować dom pogrzebowy. Zapytał, czy w trakcie realizacji może wystąpić
z wnioskiem o zmianę przeznaczenia tego obiektu.
Piotr Rugień – odpowiedział, że w planie jest ogólny zapis, że jest to usługa, czyli
w granicach usług może to nastąpić, natomiast zmiana nie może dotyczyć
zlokalizowania tam zabudowy mieszkaniowej.
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Krzysztof Barton – zapytał, jak bardzo wiążąca jest deklaracja inwestora dla miasta
i czy inwestor wystąpił na piśmie, że takie coś ma tam powstać.
Piotr Rugień – powiedział, że w planie jest zapis: „teren parkingu dla samochodów
osobowych PZL z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej z zielenią,
dopuszcza się na terenie PZL lokalizację usług związanych z obsługą cmentarza jako
samodzielnej funkcji”, czyli jednak nie ma możliwości, żeby to była dowolna usługa.
Waldemar Kujach – powiedział, że w uchwale jest zapis, iż wysokość zabudowy
maksymalna względem poziomu morza to 173,5 m., a maksymalna dla obiektów
mierzonych od strony wjazdu na działkę to 7 m. Zapytał, czy nie ograniczy to
inwestora tym, że będzie miał kłopoty z wodą opadową.
Piotr Rugień – powiedział, że jeżeli chodzi o wysokość, to zapisy są bardzo
rozbudowane, były one bardzo skrupulatnie przez panią konserwator sprawdzane.
Odniesienie wysokości do poziomu morza jest wymogiem konserwatorskim, pani
konserwator chodziło o to, żeby nie było takiej sytuacji, że inwestor nasypie lub
wybierze grunt.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
2 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XIX/136/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska
Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza
w Kościerzynie została podjęta większością głosów wg załącznika nr 9.
Piotr Rugień – przedstawił projekt uchwały na druku 144 w sprawie
nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
(zał. nr 10).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że chciałaby zwrócić uwagę na jedną rzecz,
a mianowicie przed chwilą Rada przegłosowała zmianę w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, gdzie jak potwierdził pan projektant była to
zmiana robiona tylko i wyłącznie na prośbę inwestora, który chce inwestować
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i tworzyć zakład pogrzebowy w Kościerzynie, pewnie tworzyć nowe miejsca pracy
w tym zakładzie. Miasto wydało na ten cel kilkanaście tysięcy złotych, a tutaj jest
troszeczkę podobna sytuacja, dotyczy uchwały pojętej 26 sierpnia 2015 roku, gdzie
też inwestor, też tworzący nowe miejsca pracy, zwracał się z wnioskiem do Rady
Miasta o to, aby naprawić błąd, który został popełniony na etapie wydawania przez
inny organ pozwolenia na budowę. W dniu dzisiejszym Rada może naprawić ten
błąd, który popełniła przed kilkoma miesiącami, podejmując taką a nie inną
uchwałę o co apeluje. Zaapelowała o równe traktowanie wszystkich inwestorów
funkcjonujących na terenie naszego miasta.
Waldemar Kujach – zauważył, że nie jest to taka sama sytuacja, ponieważ
przesuwając pas zieleni ochronnej w stronę działek mieszkalnych, obniża się ich
standard, ich wartość.
Tomasz Dargacz – zgodził się z przedmówcą. Zauważył, że doszło już do dwóch
spraw sądowych i są one korzystne dla państwa Kobiela, Dzienisz.
Michał Majewski – powiedział, że nie będzie w ten sposób tego rozstrzygał.
Zauważył, że wszystkie podmioty i wszyscy przedsiębiorcy traktowani są równo,
w tym przypadku wniosek wpłynął od jednego przedsiębiorcy, nie było uwag od
osób z sąsiednich działek. W poprzednim przypadku był plan zagospodarowania
terenu, który nie był przestrzegany i żeby nie było konfliktu, żeby nie było
problemu z właścicielami działek sąsiednich, bardzo chętnie przychyliłby się do
wniosku przedsiębiorcy. Bardzo mocno zaangażowano się w sprawę ze strony
miasta, doprowadzono do spotkania przedsiębiorcy z właścicielami działek
u notariusza.
Katarzyna Knopik – nie zgodziła się z przedmówcami. Zauważyła, że ma prawo
mieć inny osąd tej sytuacji, w jej ocenie przychylono się do wniosku strony
przeciwnej a nie przedsiębiorcy, który wnioskował o zmianę, wiadomo, że to nie
z winy przedsiębiorcy hala została wybudowana w ten a nie w inny sposób.
Aleksander Mach – zapytał, czy podjęcie w dniu dzisiejszym uchwały w jakiś
sposób nie spowoduje roszczeń w stosunku do miasta, czy przeprowadzono analizę
ryzyka prawnego i analizę ryzyka finansowego.
Michał Majewski – zauważył, że roszczenia nie będą w stosunku do miasta tylko
w stosunku do powiatu, bo to powiat wydawał decyzję i powiat jest stroną
pomiędzy przedsiębiorcą a wydaną decyzją.
Aleksander Mach – zauważył, że nie pytał, czy miasto było stroną, tylko czy
podjęcie w dniu dzisiejszym uchwały nie będzie miało następstw prawnych, czy
analiza ryzyka finansowego i prawnego została przeprowadzona należycie.
Michał Majewski – odpowiedział, że przedsiębiorca może pójść do sądu
i zakwestionować pewne posunięcia, ale miasto na żadnym etapie nie wpływało na
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wydatkowanie środków i w żaden sposób nie powinno ponieść żadnych kosztów
finansowych ze względu na podjętą uchwałę.
Aleksander Mach – powiedział, że chciałby usłyszeć od pana burmistrza, że
podjęcie uchwały nie spowoduje poniesienia kosztów, że nie ma ryzyka prawnego
i finansowego.
Michał Majewski – powiedział, że jedynym ryzykiem, które może ponieść miasto,
jest to, że sąd przychyli się do wniosku przedsiębiorcy i trzeba będzie jeszcze raz
procedować nad planem.
Piotr Rugień – powiedział, że w jego ocenie skarga, o której mowa, może dotyczyć
wyłącznie tego, co w uchwale zmieniającej zostało podjęte, a tutaj w ogóle nie ma
mowy o tych terenach.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
13 radnych głosowało za
5 radnych sprzeciwiło się
1 wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XIX/137/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego została podjęta większością głosów wg załącznika nr 10.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 145 w sprawie przyznania
nieruchomości zamiennej działki nr 1455/2 w ramach odszkodowania właścicielowi
gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna (zał. nr 11).
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 – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. 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 XIX/138/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej działki nr 1455/2 w ramach
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odszkodowania właścicielowi gruntu przejętego z mocy prawa na rzecz Gminy
Miejskiej Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 11.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 146 w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki
gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 101/35, położonej przy ul. Gałęźnej, w obrębie
geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna (zał. nr 12).
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.
Krzysztof Barton – zapytał, czy w związku z tym wykupem, w przyszłorocznym
budżecie będą środki na budowę zbiornika.
Ewa Aleksandrowicz – odpowiedziała, że zabezpieczenie tego terenu, jako gruntu
miejskiego, jest nieodzowne do zaprojektowania całego układu gospodarki wodami
deszczowymi w tym rejonie, który jest kompletnie nieuzbrojony. Dodała, że trzeba
najpierw podjąć inne kroki, wykonać koncepcje, projekty i jej zdaniem nie będzie to
przyszły rok.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XIX/139/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 101/35, położonej
przy ul. Gałęźnej, w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 12.
Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 147 w sprawie
uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami
Pozarządowymi na 2016 rok” (zał. nr 13) oraz prezentację multimedialną
(zał. nr 14).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
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Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Dawid Jereczek – powiedział, że radni nie otrzymali zmienionego projektu
uchwały, ale rozumie, iż 5% zostało zapisane.
Ewa Chmielecka – odpowiedziała, że zamiast 10% jest 5%.
Katarzyna Knopik – zapytała, kiedy zostanie ogłoszony otwarty konkurs dla
organizacji pozarządowych.
Ewa Chmielecka – odpowiedziała, że zaraz po przyjęciu budżetu na 2016 rok, czyli
17 grudnia.
Michał Majewski – powiedział, że gdyby sesja Rady Miasta była o 8 i skończyła się
o 10 to jeszcze 16 grudnia konkurs zostałby ogłoszony.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XIX/140/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna
z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok” została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 13.
Teresa Preis – ogłosiła przerwę. Po przerwie wznowiła obrady.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 148 w sprawie wysokości
i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2016
(zał. nr 15).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Dawid Jereczek – złożył wniosek formalny o zmianę w uchwale w § 1, ust. 1, gdzie
mowa jest o kwocie na poziomie 350 zł., a chciałby żeby wpisana została kwota
399,95 zł.
Tomasz Dargacz – zapytał, czym będzie skutkowała zmiana.
Barbara Kerlin – Wojtysiak – zauważyła, że pani dyrektor przed chwilą
przeprowadziła cały wywód na ten temat.
Dawid Jereczek – przypomniał, że pani dyrektor mówiła, iż jeżeli kwota będzie na
poziomie 399,95 zł. to do planu 520 tys. zł. trzeba będzie dołożyć prawie 32 tys. zł.
Zauważył, że w dniu dzisiejszym, bez większego zastanowienia, miasto przekazało
30 tys. zł. Straży Pożarnej na zakup kamery.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli jest wniosek skutkujący zwiększeniem, czy
zmianami w budżecie, których nie ma w prowizorium, to bardzo prosi o wskazanie
źródeł pokrycia tej kwoty.
Aleksander Mach – zapytał, jaki jest cel zmniejszenia dotacji na żłobki, przedszkola
przez nasze miasto, co jest tego przyczyną. Nie zgodził się z tym, aby miasto płaciło
mniej na dzieci, bo nijak ma się to do polityki prorodzinnej, która między innymi
w programie wyborczym pana burmistrza pojawiała się i w związku z tym będzie
głosował za wnioskiem złożonym przez radnego Dawida Jereczka.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli popatrzy się na budżet, który Rada ma
uchwalić, to wzrasta kwota o 140 tys. zł., którą miasto ma zapłacić za dzieci
w żłobkach, dlatego nie może zgodzić się, że chce coś obniżać. Poprosił, aby nie
przedstawiać, że coś jest zabierane dzieciom, bo dokładana jest niemała kwota.
Z propozycji zgłoszonych przez panie prowadzące żłobki w Kościerzynie i ilości
osób, które chcą one przyjąć, kwota 520 tys. zł. pokryje tylko i wyłącznie dotację
w wysokości 350 zł. na dziecko. Poinformował, że ustawodawca nie przewiduje
jakiegokolwiek obowiązku dotowania do żłobków, dlatego wolałby ustalić kwotę
350 zł., aby wszystkie matki, które będą chciały zgłosić dziecko do żłobka mogły
z tej dotacji skorzystać.
Karina Młodzianowska – podziękowała radnemu Dawidowi Jereczkowi za
znalezienie złotego środka, bo z jednej strony uratowano rodziny, a z drugiej strony
dotacja nie wzrośnie.
Tomasz Dargacz – stwierdził, że należy się pochylić nad tym co mówił pan
burmistrz i w związku z tym chciałby nawiązać bezpośrednio do wypowiedzi pana
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Macha, który powiedział, że burmistrz działa przeciwko prorodzinnemu
programowi partii. W 2014 roku dotacja na żłobki wynosiła 196 tys. zł., rok temu
na propozycję i wniosek pana burmistrza Majewskiego dołożono dokładnie 188
tys. zł., więc nie można mówić, że za burmistrza Majewskiego doszło do obniżenia,
w 2016 roku również dojdzie do podwyższenia dotacji, wprawdzie nie na osobę,
ale ze względu na to, że dzieci będzie najprawdopodobniej 115, a nie tak jak w tym
roku 94. Nie zgodził się z sugestią, że podwyższa się dzieciom i biedni rodzice będą
musieli płacić. Od wielu lat utrzymuje rodzinę 7 czy 8 osobową i dokładnie wie jak
boli, gdy dochodzi do podwyżek, ale tej chwili mowa jest o maksymalnie 50 zł.
a jest przekonany, że tych kosztów w całości nie przerzuci przedszkole na rodziców,
jest przekonany, że dojdzie do podziału i najprawdopodobniej podwyżka nie będzie
50 zł. a być może 20 zł.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że jemu również bardzo podoba się pomysł
radnego Jereczka. Wszyscy narzekają, że młodzi ludzie nie decydują się na dzieci,
wyjeżdżają za granicę z naszego miasta, powszechnie mówi się, że należy
traktować rodzących się obywateli jako zysk, jako kapitał społeczny, na którym
budowany będzie dobrobyt. Inne miasta podejmują uchwały mające na celu
dopomóc rodzinom z dziećmi; z miejskiego budżetu przeznaczonego na
szkolnictwo, na przedszkola, żłobki finansuje się np. szlaban, żeby zapewnić
wygodę i bezpieczeństwo dla samochodów nauczycieli a zamierza się zmniejszyć
kwoty przeznaczone na żłobki, albo utrzymać je na tym samym poziomie. Podjęcie
uchwały w pierwotnej wersji jest zaprzeczeniem polityki prorodzinnej w naszym
mieście.
Aleksander Mach – powiedział, że chciałby, aby na sesji nie uprawiano demagogii.
Dowiedział się, że generalnie przeznacza się więcej, ale statystycznego mieszkańca
Kościerzyny nie interesują budżety, dla niego liczy się to, co jest skierowane na jego
dziecko. Poprosił, żeby nie mówić, czy więcej, czy mniej, bo jeżeli jest więcej dzieci,
to wiadomo, że kwota zwiększy się.
Dawid Jereczek – zauważył, że ogólnie dotacja jest większa, ale dotacja na jedno
dziecko jest obniżona. Do żłobków znajdujących się w mieście Kościerzyna
uczęszcza 19 dzieci z ościennych gmin. Zapytał, jakie konkretnie działania podjął
Urząd Miasta i burmistrz, aby wójtowie przygotowali uchwały dotyczące
dofinansowania dzieci w żłobkach.
Michał Majewski – powiedział, że nie chciałby zabierać dzieciom, ale
przyszłoroczny budżet po stronie dochodów jest niższy. W dniu wczorajszym
rozmawiał z wójtem Gminy Kościerzyna, który zapewnił, że będzie rozmawiał
z radnymi na temat podjęcia uchwały, aby na mocy porozumienia przekazywać
środki za dzieci z terenu gminy.
Dawid Jereczek – powiedział, że ma nadzieję, iż burmistrz będzie uczestniczył
w sesji Rady Gminy i będzie przekonywał radnych gminnych do podjęcia takiej
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uchwały. Nie zgodził się ze stwierdzeniem burmistrza, że opiera się na tym, co ma
a nie na tym, że może dostać z gminy, bo na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
jednym z argumentów pana burmistrza i pana Dargacza było to, że dotacja jest
obniżana, ponieważ od kwietnia będzie dofinansowanie 500 zł. na dziecko, a tego
też nie ma i nie można tego brać pod uwagę. Poinformował, że pani mecenas
sprostowała, że jego wniosek nie jest formalny tylko merytoryczny. Poprosił
o przegłosowanie wniosku.
Paweł Liedtke – powiedział, że przed kilkoma godzinami rozmawiał z panią
dyrektor Happy Kids. Przed chwilą usłyszał, że na komisji rozmawiano
z dyrektorami naszych żłobków, ale akurat z panią dyrektor Happy Kids nikt nie
rozmawiał. Zastawienie, które zaprezentowano nie jest prawdziwe, bo z kwoty 244
zł. Happy Kids nie korzysta, dlatego, że ten projekt zobowiązywał żłobek do tego,
żeby działał przynajmniej przez 2 lata. Pani dyrektor Happy Kids nie przewiduje
podwyższenia stawki dla rodziców, tylko przewiduje likwidację żłobka i zwolnienie
co najmniej 2 osób.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Dawida Jereczka.
14 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
5 wstrzymało się od głosu
Wniosek został przyjęty.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
19 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XIX/141/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej
Kościerzyna w roku 2016 została podjęta większością głosów wg załącznika nr 15.
Dominika Węsierska – przedstawiła projekt uchwały na druku 149 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat (zał. nr 16).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały z tego względu, że dotychczasowy najemca miał
czteromiesięczną zaległość, którą już uregulował.
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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.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XIX/142/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat została
podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 16.
Alicja Kirstein – przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2014/2015 (zał. nr 17).
Teresa Preis – przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że jej pierwsze pytanie dotyczy tego, o czym
wspominał dziś radny Kazimierz Borzyszkowski, a mianowicie szlabanu w Zespole
Szkół Publicznych Nr 1. Kolega radny Borzyszkowski przed miesiącem pytał jak
wygląda sprawa ze szlabanem, burmistrz mówił, że pani dyrektor jest na
zwolnieniu lekarskim i nie ma wiedzy. Przed dwoma miesiącami burmistrz
pisemnie zadeklarował radnym, że szlaban zostanie zlikwidowany, otwarty, że nie
będzie tego problemu, a z jej wiedzy wynika, że problem cały czas istnieje
w Zespole Szkół Publicznych Nr 1. Zapytała jakie jest stanowisko burmistrza i kiedy
zostanie załatwiona ta sprawa. Jej drugie pytanie dotyczy organizacji pracy Rady
Miasta i tego co się ostatnio dzieje w Radzie Miasta, bo tak naprawdę ze
zdziwieniem zauważyła, że na posiedzeniach komisji uczestniczą urzędnicy,
pracownicy Urzędu Miasta niezaproszeni przez przewodniczących komisji. Pytała
zarówno przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jak i przewodniczącego Komisji
Budżetowej, bo w tych dwóch komisjach w ostatnim tygodniu uczestniczyła, czy
zapraszali pana asystenta na to posiedzenie, zaprzeczyli, nie zapraszali pana
asystenta. Zapytała, czy na polecenie pana burmistrza pan asystent uczestniczy
w posiedzeniach komisji. Przypomniała, że w Statucie Miasta, a konkretnie
w Regulaminie Rady Miasta, będącym załącznikiem do Statutu, jest artykuł 53,
który mówi, że w posiedzeniach uczestniczą radni będący członkami tej komisji,
radni nie będący jej członkami, którzy mogą zabierać głos w dyskusji, a także inne
osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji, których obecność jest
niezbędna do omawiania spraw poruszanych na komisji i oczywiście mieszkańcy
miasta. Z tego, co rozumie, pan asystent w czasie obowiązków służbowych, bo
posiedzenia komisji odbywały się w godzinach pracy Urzędu, występował jako
pracownik Urzędu a nie jako mieszkaniec, który w wolnym czasie przychodzi na
posiedzenia organów Rady Miasta. Zapytała burmistrza, jak ta sprawa wygląda.
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Teresa Preis – powiedziała, że uważa, iż komisje są otwarte i może w nich
uczestniczyć każdy i dlatego nie polemizowałaby, bo osoba asystenta jest
przedłużonym ramieniem pana burmistrza, która o pewnych sprawach na komisji
dowiaduje się. Zauważyła, że mogą być sprawy, które ogólnie dotyczą miasta
i w ramach swojej pracy może uczestniczyć, prowadzić skrupulatne notatki.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że oczekuje na stanowisko pana burmistrza w tej
kwestii. Przypomniała, że cytowała zapisy Statutu Miasta, który obowiązuje
burmistrza i Radę Miasta i zapisy mówią jasno, że wstęp na posiedzenia komisji
mają mieszkańcy miasta oraz zaproszone przez przewodniczącego inne osoby,
których obecność jest niezbędna dla omawianych spraw. Przewodniczący komisji
zapraszają konkretne osoby, naczelników wydziałów, pana skarbnika, pana
sekretarza, pana burmistrza, który wyjaśnia różne sprawy, natomiast nie pamięta
żeby pan asystent kiedykolwiek, na jakimkolwiek posiedzeniu komisji wyjaśniał
jakieś sprawy. Zauważyła, że jej pytanie o przestrzeganie zapisów Statutu Miasta
nie jest bezpodstawne, bo dochodzą do niej słuchy, że po posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, w ubiegłym tygodniu, różne osoby, różne rzeczy słyszały, a nie usłyszała
tego od radnych, nie wiadomo w jaki sposób zostały te informacje przekazane.
Poprosiła o przestrzeganie Statutu Miasta i o szanowanie zapisów, które wszystkich
obowiązują.
Teresa Preis – powiedziała, że na pewno dostosuje się do tych wskazówek, będzie
pilnie przestrzegała pracy Rady, regulaminu.
Michał Kujach – zapytał, czy na posiedzeniach komisji poruszane są jakieś tajne
sprawy niedostępne dla opinii publicznej.
Katarzyna Knopik – zaprzeczyła. Powiedziała, że jej osobiście przeszkadza, jeżeli
pan asystent siedzi, notuje to, co mówią radni i przekazuje to potem; takie sytuacje
miały miejsce na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Poprosiła o trzymanie się zapisów
Statutu Miasta. Dodała, że wszyscy mieszkańcy mają wstęp na posiedzenia komisji,
natomiast ona zadaje sobie pytanie, jaka jest rola pana asystenta, czy jest on
asystentem burmistrza i uczestniczy w spotkaniach burmistrza, czy jest asystentem
Rady Miasta, czy pan asystent nie ma innych zadań do wykonania w godzinach
pracy Urzędu.
Michał Majewski – powiedział, że pan Jacek jest jego asystentem i jeżeli nie może
przyjść na komisję, to prosi go o uczestnictwo w posiedzeniu i przekazanie tego, co
się na nim działo, jakie radni przedstawiali problemy. Zauważył, że Konstytucja
Polski jest nadrzędna nad Statutem Miasta i jest w niej zapis, że w pracach komisji
może wziąć udział każda osoba, również asystent burmistrza miasta. Dodał, że
sprawę skonsultuje z prawnikiem. Jeżeli chodzi o szlaban w ZSP Nr 1, to stanowisko
pani dyrektor i części nauczycieli było, aby pozostał. Rodzice klas 2 wyrazili swój
sprzeciw i z tego też względu poprosił radę rodziców o stanowisko w tej kwestii
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i oni w imieniu rodziców poprosili o to, żeby szlaban pozostał zamknięty ze
względu na bezpieczeństwo.
Tomasz Dargacz – powiedział, że po raz któryś jest zdumiony tym co mówi pani
Knopik i pewnie jeszcze nie raz będzie się to zdarzało, ale być może należy zmienić
Statut Rady Miasta, być może uchwałodawca nie przewidywał, że pojawi się
asystent burmistrza. Zauważył, że nie zawsze bywał też pan burmistrz Czucha, a na
komisjach pojawiali się naczelnicy, albo zastępca burmistrza jeden, czy drugi i nigdy
nie pomyślał, żeby sprawdzać i pytać, czy są zaproszeni, czy nie. Stwierdził, że nie
do pomyślenia jest, żeby pan burmistrz dowiadywał się o tym, co jest na komisjach,
kiedy nie może być osobiście, z protokołów. Zastępca burmistrza w poprzednich
kadencjach kosztował bardzo dużo, teraz każdego roku będzie oszczędność.
Krzysztof Barton – powiedział, że tak jak przedmowca jest zdziwiony
wypowiedziami pani Kasi, tak on jest zdziwiony wypowiedziami przedmówcy.
Poparł głos pani Knopik, która mówiła o doświetleniu przejść dla pieszych. Dodał,
że podobne informacje również do niego docierają i wskazywanym przejściem dla
pieszych, które nie jest najlepiej doświetlone, jest przejście na ul. Kartuskiej, przy
wieżowcu, gdzie doszło do kilku potrąceń, drugim przejściem dla pieszych jest
przejście na ul. Wojska Polskiego w kierunku Galerii Wybickiego.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli będzie możliwość, to na pewno przychyli
się.
Krzysztof Jażdżewski – zapytał, czy miasto nie może wyegzekwować od właściciela
nieruchomości przy ul. Kartuskiej 2, lepszego zabezpieczenia obiektu.
Michał Majewski – powiedział, że obiekt należy do osoby prywatnej, której można
zwrócić uwagę na problem, w najgorszym wypadku można nałożyć mandat.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że jeszcze raz chciałaby wrócić do tematu
zakupu budynku przez miejską spółkę KTBS. Stwierdziła, że jest to bardzo ważna
sprawa, a to co się stało w rażący sposób narusza interes miasta i bardzo
zbulwersowało opinię publiczną. Rada Miasta jest organem kontrolnym
i stanowiącym miasta, radni są przedstawicielami władzy lokalnej i wykonując
swoje prawa i obowiązki powinni kierować się przede wszystkim dobrem
wspólnoty samorządowej. Do obowiązków radnych należy między innymi
reprezentowanie wyborców w Radzie, dbanie o interesy miasta, informowanie
mieszkańców o wszystkim. Przypomniała, że Kościerskie Towarzystwo
budownictwa Społecznego za zgodą burmistrza miasta zakupiło z zewnętrznych
zasobów budynek w nienajlepszym stanie, za kwotę przekraczającą 600 tys. zł.
brutto, pomimo tego, że miasto dysponuje wieloma budynkami i pomieszczeniami,
które można było sprzedać lub użyczyć spółce. Powiedziała, że boi się, iż ta decyzja
będzie miała złe skutki dla nas wszystkich, a szczególnie dla mieszkańców, którzy
płacą czynsze do KTBSu. Zaapelowała do burmistrza by zrobił wszystko, aby za
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błędne decyzje nie płacili mieszkańcy, żeby nie zwiększyły się koszty utrzymania,
żeby nie wzrosły czynsze. Mieszkańcy często pytają ją dlaczego burmistrz nie dba
o ich interesy, niektórzy nawet zastanawiają się, czy może jest to działanie dla
dobra innego samorządu i ratowanie jego trudnej sytuacji finansowej. Zapytała
burmistrza, dlaczego podjął taką decyzję, dlaczego nie poinformował radnych
o tym zamiarze, dlaczego obawiał się analizy i dyskusji na ten temat, dlaczego ta
transakcja odbyła się tak szybko i tak po cichu, że nikt nie zdążył się zorientować
a radni o tak ważnych sprawach dowiedzieli się za pośrednictwem mediów, co
zdarza się coraz częściej, a nie od burmistrza.
Teresa Preis – powiedziała, że materiały na sesję były przekazywane, była
informacja o tym, że KTBS zakupi budynek. Dodała, że ma sygnały od mieszkańców
korzystających z usług KTBS, że są zadowoleni, bo jest to centrum miasta, będzie
tam parking, większa dostępność.
Michał Majewski – powiedział, że budynku przy ul. Strzeleckiej nie można by było
udostępnić w szybkim trybie KTBSom, dlatego, że nie ma możliwości szybkiego
przeniesienia spółki KOS – EKO. Dodał, że wycena budynku na ul. Strzeleckiej
opiewa na 1,7 mln. zł. Analiza została przeprowadzona przez dyrektora, który
odpowiada, także finansowo, za decyzje, które podejmuje spółka, i to on doszedł
do wniosku, iż wystarczy mu budynek za 515 tys. zł. Powiedział, że nie chciałby
dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce, że miasto musiało ingerować w decyzje
spółek za to, że zostały podjęte decyzje, które nie były podjęte bezpośrednio przez
dyrektorów. Czynsze są naliczane według rzeczywistego stanu budynków, tego co
się w budynkach zrobi, od budynków nie będących w miejskim zasobie odliczany
jest fundusz remontowy i tak jak gdzie indziej czynsze podwyższane są o stopień
inflacji.
Karina Młodzianowska – zauważyła, że nie neguje zmiany siedziby, chodziło jej
o to, że została zakupiona nieruchomość z zewnętrznych zasobów, wsparty został
inny samorząd, nie było żadnej analizy, dyskusji na ten temat. Burmistrz
powiedział, że nie ma wpływu na czynsze, a przecież nie wzrósł podatek od
środków transportowych, czyli firmy transportowe są chronione a mieszkańcy nie,
mieszkańcom podwyższa się czynsze, opłaty za śmieci, za wodę. Poprosiła
burmistrza, żeby stał na straży tego, żeby opłaty nie wzrosły.
Michał Majewski – poprosił o merytoryczne podchodzenie do sprawy. Powiedział,
że nie będzie wpływał na decyzje dyrektora, natomiast dyrektor jako zarządzający
spółką musi zasięgnąć opinii burmistrza jako 100% właściciela spółki. Poprosił
panią Karinę o niemanipulowanie danymi, bo zawsze podkreślał, że wyraził na to
zgodę. Jeżeli chodzi o podatki, to nie został podniesiony podatek od nieruchomości
dla mieszkańców Kościerzyny, ale jeżeli radni uważają, że należy podnieść podatki
od nieruchomości, czy środków transportowych to mogą zgłosić taki wniosek.
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Michał Kujach – powiedział, że swoją wypowiedź skieruje do radnej Kariny
Młodzianowskiej. W ostatnim czasie normalny człowiek nie może spokojnie
słuchać wypowiedzi radnej, jest to jedna ciągła manipulacja, granie faktami, radna
bardzo mija się z prawdą, kompletnie nie ma podstaw merytorycznych, z kwoty
515 tys. zł. jest już 600 tys. zł. Przypomniał, że radna mówiła o budyneczku, a mało
kto pamięta, że ten budynek stoi na gruncie, 800 metrów kwadratowych
w centrum miasta, to też ma wartość, może większą od tego budynku. Radna
mówiła, że nie wykonano żadnej analizy nieruchomości na rynku kościerskim.
Zapytał, kto miałby tą analizę zrobić, radna, czy może radni. Decyzję o wyborze
budynku podjął prezes KTBS, bo spółki są tak skonstruowane, że zarządza nimi
prezes, który nad sobą ma radę nadzorczą, która wyraża zgodę, a burmistrz to jest
zgromadzenie wspólników, czyli właściciel i może wyrazić opinię pozytywną lub
nie, ale radna nie może mówić skrótem, że ten budynek kupił prawie że burmistrz,
jeszcze za pieniądze miejskie. Poprosił, żeby nie mówić mieszkańcom KTBS, że
wpłynie to bezpośrednio na koszty funkcjonowania, utrzymania mieszkań, na
czynsz, bo tak nie będzie. Gdyby radna wcześniej skupiła się, może byłaby obecna,
to mogłaby posłuchać, że prezes KTBS wyjaśnił jednoznacznie, że pieniądze na
zakup nieruchomości wziął z kapitału uzyskanego marketingowo, czyli nie są to
pieniądze, które generują wzrost czynszu, pieniądze są z działalności komercyjnej.
Karina Młodzianowska – powiedziała, że nie chciała już zabierać głosu, ale pan
radny Kujach ją do tego zmusił. Bardzo jej przykro, że radny ją obraża na sesjach
i jeżeli uważa, że jest na tyle mądry i jego wypowiedzi są tak merytoryczne, to
może mu tylko bić brawo i ma nadzieję, że wszyscy tak myślą. Stwierdziła, że jeżeli
radny nie potrafi policzyć ile to jest 515 tys. kwota netto, to jest jego problem, ona
potrafi policzyć, to jest ponad 600 tys. zł. brutto. Zostawi to, że radny ją obraził,
każdy sam to oceni, ona obrażać nie będzie, bo radny nie zasługuje na to.
Waldemar Kujach – powiedział, że jeżeli jest kapitał zapasowy, który wynika ze
sprzedaży komercyjnej mieszkań, to został on wykorzystany. Potencjalne
lokalizacje dla niego były nieuzasadnione, bo np. przy Kościerskim Domu Kultury
w ogóle nie ma parkingu, a przystosowanie do osób niepełnosprawnych
kosztowałoby minimum 400 tys. zł. Budynek zakupiony przez KTBS jest praktycznie
nowy, wystarczy mu tylko odświeżenie, budynek na ul. Strzeleckiej jest za duży na
potrzeby spółki.
Aleksander Mach – przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą budynków
i pomieszczeń, którymi dysponuje miasto i spółki miejskie (zał. nr 18). Zapytał, czy
została wyczerpana droga negocjacji ze spółką KOS – EKO i czy nie było możliwości,
aby w budynkach, które pokazywał, swoją siedzibę miał KTBS. Przypomniał, że
w tym roku KOS – EKO realizuje dużą inwestycję dotyczącą montażu filtrów, za co
z pewnością zapłacą mieszkańcy, a gdyby wygospodarowane przez KTBS środki
przeszły na rzecz spółki KOS – EKO, to być może części tej kosztownej inwestycji nie
finansowaliby mieszkańcy tylko by w naszych spółkach pozostały, a tak za te
wszystkie budynki, za ich utrzymanie, za tą politykę, zapłacą mieszkańcy.
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Michał Majewski – odpowiedział, że jeszcze zanim została podjęta decyzja
o zgodzie dla KTBSu na zakup budynku, rozmawiał z dyrektorem spółki KOS – EKO
i zapytał jak wygląda sprawa przeniesienia siedziby na ul. Tetmajera, w jakim
okresie mógłby to zrobić. Zapytał, czy skoro radny sprawdził jakie są możliwości
lokalowe, to czy zapytał w jakim okresie lokal mógłby być opróżniony i w jakim
okresie mógłby być przeznaczony dla spółki KTBS do użytkowania. W budynku na
ul. Tysiąclecia, na parterze, miasto nie ma pomieszczeń, wszystkie zostały
sprzedane, pomieszczenia są tylko i wyłącznie na górze, jedno jest wynajmowane,
trzykrotnie próbowano pomieszczenia sprzedać. Zauważył, że w firmie podawane
są kwoty netto, bo nawet jeżeli VAT zostanie zapłacony, to firma go odzyska. Straż
Miejska została przeniesiona tylko i wyłącznie dlatego, żeby zbliżyć ją do
mieszkańców, na pierwszym piętrze budynku przy ul. Długiej znacznie był
utrudniony dostęp dla mieszkańców.
Aleksander Mach – powiedział, że nie rozmawiał na temat w jakim okresie
możliwa byłaby sprawa opuszczenia obiektu przez KOS – EKO, ale wie jedno, że
sprawy, które dotyczą nieruchomości, które tak naprawdę dzieją się na koszt
mieszkańców i podatników, to nie są sprawy, które załatwia się szybko i łatwo.
Stwierdził, że cena obiektu, który zakupiła spółka nie wzrosłaby i można było
przeprowadzić obszerną, pełną dyskusję i debatę w tym temacie, czego mu
zabrakło.
Michał Kujach – powiedział, że mu zależy, aby mieszkańcy KTBSu płacili jak
najniższy czynsz. Dodał, że jeżeli radną czymś uraził, to oczywiście przeprasza, nie
miał tego na celu. Przypomniał, że w tym roku radni poparli inicjatywę KTBSu
o zwiększeniu liczby miejsc parkingowych.
Paweł Liedtke – odczytał interpelację w sprawie wyznaczenia miejsca
parkingowego dla osób niepełnosprawnych na ul. Skłodowskiej (zał. nr 19).
Michał Majewski – odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany do Wydziału
Infrastruktury i Środowiska i najprawdopodobniej na wiosnę, bo w okresie
zimowym ciężko będzie wymalować pasy, zostanie zrealizowany.
Krzysztof Jażdżewski – powiedział, że chciałby odnieść się do tego, co mówił radny
Krzysztof Barton, w kwestii złego oświetlenia przejść dla pieszych, a konkretnie
przejścia dla pieszych przy sklepie „Michałek”. Przypomniał, że na początku tego
roku składał interpelację dotyczącą złego oświetlenia ul. Kartuskiej oraz przejścia
dla pieszych. W odpowiedzi otrzymał informację, że jest to droga wojewódzka
i miasto nie będzie robiło nic w tym zakresie, bo jest to obowiązek zarządcy drogi.
Jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych na ul. Kartuskiej, to uzyskał mniej więcej
odpowiedź, że przejścia dla pieszych są dostatecznie doświetlone.
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Michał Majewski – odpowiedział, że interpelacje zostały przekazane do Zarządu
Dróg Wojewódzkich, jako bezpośredniego zarządcy drogi, i odpowiedź została
przekazana radnemu.
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał zapytanie dotyczące ochrony i rekultywacji
Jeziora Wierzyska (zał. nr 20).
Michał Majewski – odpowiedział, że terminu jeszcze nie ustalono, ze względu na
to, że trwają negocjacje i ustalenia dotyczące kościerskiej obwodnicy. Po
dopracowaniu wszystkich formalności ma nadzieję, że w miesiącu styczniu uda się
termin ustalić, o czym niezwłocznie poinformuje Radę i zorganizuje wspólne
posiedzenie.
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał interpelację dotyczącą oznakowania
ul. Różanej (zał. nr 21).
Michał Majewski – powiedział, że jego zdaniem większość interpretuje te tabliczki
tak samo, że nie dotyczą one mieszkańców danej ulicy, przy której znak się
znajduje. Stwierdził, że te sprawy nie powinny być podnoszone na sesji, tylko
w kuluarach lub na komisjach.
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał interpelację w sprawie podróży służbowej
w ramach funkcji radnego (zał. nr 22).
Teresa Preis – powiedziała, że myśli, iż każdy z radnych kandydując do Rady
i otrzymując zaufanie mieszkańców nie liczył pieniędzy, tego, czy otrzyma z kasy
miejskiej na wyjazdy pieniądze. Zauważyła, że po to jest ustalona dieta, która jest
przeznaczona na pełnienie funkcji radnego, jednocześnie korzystanie z różnych
konferencji, wyjazdów. Dodała, że nie ma żadnych widzi mi się, bo z wykazu, który
przesłała wszystkim radnym, jasno wynika, że radny Kazimierz Borzyszkowski
korzystał kilkakrotnie z wyjazdów, natomiast większość radnych nie korzystała
z wyjazdów nigdy, ona również nie była na tej liście. Kiedyś padł zarzut, że nie są
skłonni doszkalać się, czy zdobywać wiedzę, a to jakim sposobem radny wiedzę
zdobywa jest jego osobistą sprawą. Powiedziała, że radny Kazimierz Borzyszkowski
otrzymywał wyjaśnienia kilkakrotnie, zresztą padały sugestie koleżanek i kolegów
radnych, żeby zaprzestać odpowiadać na bardzo przydługawe pisma. Kilkakrotnie
na prezydium Rady podejmowano decyzje i kilkakrotnie radni wskazywali, że dieta
radnego jest po to, aby korzystać z tych wyjazdów. Zaznaczyła, że na pewno tak nie
będzie, że każda wiadomość, która przychodzi do biura Rady, nie ma nic
tajemnego, nic co nie byłoby przekazywane radnym, cała korespondencja jest
radnym przekazywana, nie ma żadnej tajemnicy. Jeżeli chodzi o wyjazdy służbowe,
o to, czy są zasadne, czy nie są zasadne, to jeżeli będzie taka potrzeba, to będzie
konsultacja z panem burmistrzem, z prezydium Rady i ze wszystkimi radnymi.
Powiedziała, że uważa, iż zarzuty są bezpodstawne i prosi żeby kolega zastanowił
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się, czy na forum sesji wypada ten temat roztrząsać, tym bardziej, że był
najbardziej uprzywilejowany z całej grupy radnych w poprzedniej kadencji.
Krzysztof Jażdżewski – zapytał, czy Urząd może wystąpić do Zarządu Dróg
Wojewódzkich o przesłanie wyników badań intensywności oświetlenia przejść dla
pieszych oraz ulicy Kartuskiej.
Kazimierz Borzyszkowski – powiedział, że pierwszy raz spotyka się ze
stwierdzeniem, że jeżeli pismo jest przydługawe, to można na nie nie odpowiadać.
Jeżeli prosi o konkrety, żeby przewodnicząca odpowiedziała co zostało ustalone na
spotkaniu, a tu usłyszał od przewodniczącej, że pismo było przydługawe
i w związku z tym nie musi odpowiadać, bo ktoś jej tak doradził. Zauważył, że
zawsze jest obowiązek odpowiadania i to w ustalonym terminie. Jeżeli chodzi
o podróże służbowe radnych, to nie jest tak jak mówi pani przewodnicząca, bo
można porównać ile kosztowały podróże pani przewodniczącej do Francji, a on ani
raz nie był za granicą i wtedy dopiero wyjdzie. Powiedział, że oczekuje konkretnej
odpowiedzi, czy to dotyczy tylko jego, czy innych radnych również. Poinformował,
że za niektóre imprezy, bez zlecenia Urzędu Miasta, radny musi zapłacić
w granicach 1 tys. zł., jeżeli jest skierowanie, to impreza jest całkowicie bezpłatna.
Michał Majewski – powiedział, że najlepiej usiąść i rozwiązać takie sprawy na
komisjach albo w kuluarach.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że podoba się jej ustalenie, że jeżeli są diety
z delegacji, to na wspólnie ustalony przez radnych wyjazd, jak na przykład w ostatni
poniedziałek na wysypisko w Szadółkach, czy dla radnych którzy reprezentują
miasto w różnych instytucjach, jak np. kolega radny Zdzisław Radelski w Związku
Gmin Wierzyca, za co nie pobiera diet, a jej zdaniem ma do tego prawo.
Zaproponowała, aby na najbliższym prezydium Rady dojść do porozumienia w tej
sprawie.
Karina Młodzianowska – odczytała interpelację w sprawie zamiany pomiędzy
Gminą Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim nieruchomości położonej przy
ul. Traugutta oraz nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego (zał. nr 23).
Tomasz Dargacz – poprosił burmistrza, aby powiedział jak wygląda sprawa budowy
budynku socjalnego. Przypomniał, że od 3 lat porusza kwestię budynku socjalnego
przy ul. Chojnickiej, a konkretnie tego, że mieszkańcy w okresie grzewczym płacą
od 300 zł. do 600 zł. miesięcznie za prąd. Zapytał, czy jest finał i rozwiązanie tej
sprawy.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli chodzi o zamianę gruntów, to od samego
początku prowadzi rozmowy na ten temat, był na posiedzeniu Zarządu Rady
Powiatu i jak tylko będzie taka możliwość, dobra wola i chęć ze strony Powiatu, to
na pewno przystąpi do regulacji. Przypomniał, że wielokrotnie na posiedzeniach
Rady Seniorów i Rady Miasta podkreślał, że budynek na ul. Traugutta nie spełnia
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wymagań dziennego domu pobytu seniora, nie można przystąpić do programu
Senior – WIGOR. Dodał, że jedynym pomieszczeniem, które w tym momencie jest
wolne i które można seniorom udostępnić, jest świetlica, która będzie służyła
wszystkim organizacjom pozarządowym znajdującym się w tym budynku
i seniorom, po wcześniejszym wpisaniu się do grafiku. Jeżeli chodzi o budynek
socjalny, to miasto ma projekt, pozwolenie na budowę i udało się uzyskać
informację o uzyskaniu dofinansowania na budowę budynku i gdy tylko pogoda na
to pozwoli, to ruszy jego budowa, na co zabezpieczone są pieniądze w budżecie.
Jeżeli chodzi o budynek przy ul. Chojnickiej, to analizowano sprawę, kwoty, które
podał radny są kwotami za 2 miesiące, a różnica pomiędzy okresem zimowym
a okresem letnim jest na poziomie 250 zł. za 2 miesiące. Stwierdził, że samo
ogrzewanie to około 120 zł. miesięcznie, więc nie stanowi to problemu, natomiast
problem stanowi to, co powoduje to, że opłaty za prąd są takie wysokie i nad tym
należy się pochylić.
Waldemar Kujach – powiedział, że chciałby, aby na skrzyżowaniu ul. Wojska
Polskiego i Gdańskiej, po lewej stronie, utworzyć płatny parking.
Michał Majewski – powiedział, że jest to bardzo trudna sytuacja, trzeba by było
przeprowadzić długie negocjacje z prywatnymi właścicielami i przekalkulować
koszty, czy dzierżawa, którą miasto musiałoby płacić i zainwestowane środki,
pokryłyby wpływy z parkingu.
Aleksander Mach – zapytał, czy jest szansa, aby 60 rodzin z ul. Staszica 1,
otrzymało środki za przejęte mienie, jeszcze w tym roku.
Michał Majewski – zapytał, czy w Starostwie Powiatowym zostało podpisane
porozumienie i zaakceptowana została kwota. Dodał, że jeżeli zostało podpisane,
to środki są w tym roku zabezpieczone i zostaną wypłacone.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Elżbieta Szybowska – powiedziała, że współczuje, jak nigdy dotąd, burmistrzowi,
który ma naprawdę wielkie zadanie i rolę. W dniu dzisiejszym chciałaby poruszyć
sprawę, która naprawdę została zapomniana, nigdy jeszcze nie słyszała, żeby ktoś
przypomniał o osobach, które tu wiszą, które są Honorowymi Obywatelami
naszego miasta. Dodała, że chciałaby poruszyć sprawę świętej pamięci pana
Czapiewskiego, który pośmiertnie otrzymał medal, statuetkę „Serce bez granic”, to
jest światowa statuetka. Zaproponowała, aby w telewizji kablowej raz w miesiącu
przybliżyć biografie Honorowych Obywateli Miasta, bo jest to część lokalnej
historii.
Tomasz Klinkosz – podziękował za zabezpieczenie środków na zakup kamery
termowizyjnej dla OSP Kościerzyna.
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Teresa Preis – poinformowała, że uroczysta sesja odbędzie się 5 grudnia o godzinie
13, stosowne zaproszenia zostały rozesłane, sesja budżetowa odbędzie się 16
grudnia o godzinie 14, w tym dniu będzie również Wigilia o godzinie 15, ostatnia
sesja w tym roku będzie 30 grudnia o godzinie 14.

W związku z wyczerpaniem porządku XIX sesja Rady Miasta Kościerzyna zakończyła
się o godz. 1830.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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