Protokół Nr XXI/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 16 grudnia 2015 r.
od godz. 1400 do godz. 1800
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 21 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. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej
Kościerzyna;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 150a,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
b. uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 151a,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie sesji.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 150a w sprawie zmiany
uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r.
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w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna
(zał. nr 5), prezentację multimedialną (zał. nr 6) oraz uchwałę Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (zał. nr 7).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna 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
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
4 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XXI/143/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 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 większością głosów wg załącznika nr 5.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 151a w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok (zał. nr 8), prezentację
multimedialną (zał. nr 9) oraz uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku (zał. nr 10).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że chciałaby się podzielić kilkoma swoimi
przemyśleniami, zwłaszcza w kontekście polityki oszczędnościowej, o której
ostatnio pan burmistrz tak dużo mówił w różnych wywiadach, w wielu mediach,
a nie do końca zgadza się to z tym, co można zobaczyć w projekcie budżetu. Kilka
pozycji z budżetu, które zwróciły jej uwagę, a wśród nich na przykład koszty zakupu
energii elektrycznej, konserwacji lamp, które niestety nie zmniejszają się pomimo,
że w mieście Kościerzyna stawiane są nowe lampy np. na ul. Piechowskiego, czy 8
Marca i mimo, że z końcem sierpnia miasto zakończyło współpracę
z dotychczasowym operatorem, a właściwie powinno zakończyć i negocjować
lepsze warunki zakupu energii elektrycznej i konserwacji lamp. Przypomniała, że
jest to znacząca pozycja w budżecie miasta, bo to około 800 tys. zł. a pan burmistrz
już w kwietniu radnym deklarował, że będzie negocjował w ramach grupy
zakupowej, że te koszty spadną. Zwróciła uwagę na komunikację miejską, która jest
bezpłatna dla mieszkańców i dla osób spoza Kościerzyny, ale nie bezpłatna dla
budżetu miasta, 250 tys. zł. zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 rok, dziś to
330 tys. zł., czyli wzrost o 80 tys. zł. Bardzo zaniepokoił ją duży wzrost wydatków na
administrację publiczną, w 2015 roku planowano wydatki w kwocie około 8,5 mln.
zł., dziś jest to ponad 9,2 mln. zł., a same wydatki Urzędu Miasta Kościerzyna to
5,973 mln. zł. podczas, gdy w uchwalonym przed rokiem przez Radę budżecie
zapisana była kwota 5,621 tys. zł. Zauważyła, że wzrastają również wydatki na
promocję, w 2015 roku to 91 tys. zł., dziś to 107.600 zł., czyli wzrost o 18%. Wiele
pan burmistrz mówił o obniżaniu długu a nie do końca zgadza się to z tym co widać
w projekcie budżetu na 2016 rok, bo zaplanował emisję obligacji na kwotę 4 mln.
zł., w roku ubiegłym, poprzedni burmistrz, w projekcie budżetu planował emisję
obligacji na połowę tej kwoty, czyli 2 mln. zł. i spłatę w sumie 6 mln. zł.
zobowiązań, dziś przy dużo wyższej kwocie obligacji planowana jest spłata
zobowiązań niewiele wyższa, bo 6,77 mln. zł. Bardzo zaniepokoił ją, ale pewnie
również znaczącą grupę mieszkańców Kościerzyny, brak domu seniora w projekcie
zadań inwestycyjnych, gdy w 2015 roku pojawiły się środki rządowe na ten cel,
miasto miało szansę z nich skorzystać, prawie wszystkie samorządy, które złożyły
wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Pracy, takie dofinansowanie otrzymały.
Z pobliskich nam miast dofinansowanie otrzymały Skarszewy, Puck, Gdańsk,
Tuchomie, niektóre z tych domów już działają, Kościerzyna niestety nie ma tej
szansy, ona jednak liczy, że pan burmistrz przychyli się do jednogłośnie
przegłosowanego wniosku Komisji Budżetowej o zabezpieczenie 200 tys. zł.
właśnie z celem budowy domu seniora w roku 2016. Budowa domu socjalnego, to
bardzo ważna inwestycja, bardzo potrzebna mieszkańcom, którzy oczekują na takie
wsparcie, ale była ona zaplanowana już w ubiegłej kadencji i w projekcie budżetu
na 2015 rok było zabezpieczone 400 tys. zł. Zaniepokoiło ją też, o czym dowiedziała
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się dopiero na debacie budżetowej, obcięcie wydatków na remonty szkół, było
zaplanowane przez pana burmistrza Michała Majewskiego 542 tys. zł., po debacie
budżetowej okazało się, że jest 218 tys. zł. mniej, a szkoda, bo z tych środków co
roku finansowano takie zadania jak: remonty łazienek, czy sal szkolnych, które
często posiadają negatywne decyzje Sanepidu o niespełnianiu warunków
sanitarnych i te remonty zazwyczaj są pilne i bardzo potrzebne. Bardzo zaniepokoił
ją również fakt, że w budżecie na 2016 rok jest tak niewiele inwestycji,
w poprzednim budżecie na rok 2015 kwota zaplanowana na inwestycje to było
ponad 25,5 mln. zł., w tym roku jest 14,269 mln. zł., ale trzeba wziąć pod uwagę
fakt, że wstępnie rozstrzygnięto konkurs na tzw. schetynówki, a schetynówka jest
znaczącą pozycją w budżecie i z dużym prawdopodobieństwem nasze miasto tym
razem nie otrzyma schetynówki – po raz pierwszy w swojej historii, a to 6 mln. zł.
mniej, więc tam naprawdę okazuje się, iż na inwestycje przeznaczamy 8 mln. zł.
Brak projektów rozwojowych, nie wiadomo w którym kierunku pójdziemy, jako
miasto, nie wiadomo w co chcemy inwestować, bardzo ją to boli, również jako
radną poprzedniej kadencji, bo wiele w poprzedniej kadencji zdarzyło się
w zakresie inwestycji, ale jest inicjatywa radnych.
Teresa Preis – powiedziała, że w związku z Wigilią samorządową ogłasza przerwę
w obradach. Po przerwie wznowiła obrady.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że w związku z tym, iż grupa radnych zauważyła
niewiele inwestycji, to w ich imieniu chciałaby złożyć wniosek o to, żeby dać szansę
rozwojową naszemu miastu (zał. nr 11).
Michał Majewski – potwierdził, że komunikacja miejska kosztuje troszeczkę
więcej, niemniej jest ona skierowana do wszystkich mieszkańców Kościerzyny
i wszyscy mieszkańcy Kościerzyny mogą z niej skorzystać i z tego jest bardzo
zadowolony. Jeżeli chodzi o energię, to rzeczywiście aneksowano umowę o dwa
miesiące po to, żeby wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki umowy na
przyszły rok. Podjął decyzję o przedłużeniu umowy tylko na rok, ze względu na to,
że jak otworzą się możliwości pozyskania dodatkowych środków w ramach MOF,
gdzie ewentualnie miasto może pozyskać środki 1,6 mln. zł. na oświetlenie na
terenie miasta Kościerzyna. Koszty funkcjonowania i zakupu energii zapisane
w budżecie, to nie tylko oświetlenie, ale jest to także energia kupowana na
potrzeby Urzędu Miasta i jednostek podległych. Jeżeli chodzi o promocję, to
bezwzględnie chciałby, aby pozycja ta była w budżecie jeszcze wyższa, niż
zaplanowana, ponieważ w obecnej dobie trzeba nasze miasto promować
i pokazywać, żeby przyciągnąć osoby z zewnątrz. Nie zgodził się ze stwierdzeniem,
że w poprzednim budżecie było 25 mln. zł. na inwestycje, uchwalony budżet był na
poziomie ponad 14 mln. zł., w obecnym budżecie jest podobna kwota. Zgodził się,
że w poprzednich latach były to kwoty 20 czy 25 mln. zł., ale wydanie obligacji,
zaciągnięcie kredytów spowodowało to, że w obecnych budżetach trzeba zakładać
znacznie wyższe kwoty do spłat i miedzy innymi, w przyszłym roku, jest to kwota
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prawie 7 mln. zł., w kolejnym roku będzie to już ponad 7 mln. zł. Na posiedzeniu
Rady Seniorów złożył deklarację, że w przyszłym roku chciałby znaleźć dodatkowe
miejsce, w którym seniorzy mogliby się spotykać, Rada Seniorów wybrała świetlicę
przy ul. Traugutta 7, w ramach funduszu remontowego pomieszczenie to zostanie
wyremontowane. Powiedział, że będzie próbował przekonać Radę, aby na
potrzeby domu seniora wybudować nowy obiekt, który będzie parterowy, dzięki
czemu będzie znacznie łatwiejszy dostęp dla osób niepełnosprawnych. W budżecie
były założone środki na budowę budynku socjalnego w wysokości 400 tys. zł.,
obecnie jest już projekt, pozwolenie na budowę, wstępna zgoda na
dofinansowanie i z pewnością wiosną zadanie będzie realizowane. Jeżeli chodzi
o remonty w szkołach, to ze względu na wysokie spłaty i przede wszystkim
nieplanowane w budżecie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty i mienie pod
inwestycje, które były w poprzednich latach realizowane, nie ma w budżecie
środków na ten cel. Projekt drogi północ został wykonany, nie przystąpi do jego
realizacji w całości, gdzie ZRiDem trzeba by było przejąć bardzo dużą ilość ziemi
pod inwestycję. Dodał, że wypłaty odszkodowań z tego tytułu byłyby tak wysokie,
że w obecnej sytuacji miasta na to nie stać. W chwili obecnej miasto jest w fazie
podziału projektu na etapy, w ramach tego podziału w przyszłym roku postara się
zaproponować przystąpienie do realizacji małego odcinka, aby inwestycję
rozpocząć i aby nie stracić pozwolenia i opinii środowiskowej. Po rozmowach
w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pan dyrektor zadał mu proste
pytanie, czy miasto stać na dzień dzisiejszy na realizację tej inwestycji. Zauważył, że
jest sporo projektów drogowych, między innymi projekt ul. Bazowej i Składowej,
Kamiennej i Słonecznej, droga północ, a przy tym wszystkim nie chciałby
zapomnieć, że są drogi osiedlowe, chodniki, place a na to będzie bardzo ciężko
pozyskać środki zewnętrzne i trzeba będzie te zadania realizować ze środków
własnych.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
14 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
7 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XXI/144/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2016 rok została podjęta
większością głosów wg załącznika nr 8.
Karina Młodzianowska – odczytała interpelację w sprawie wypowiedzenia umów
użyczenia trzem przedszkolom niepublicznym (zał. nr 12).
Kazimierz Borzyszkowski – odczytał interpelację w sprawie podróży służbowych
w ramach funkcji radnego (zał. nr 13).
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Krzysztof Barton – powiedział, że nie ma problemu z podróżami służbowymi,
dlatego nie chciałby, aby pisma przedmówcy dotyczyły również jego osoby.
Roman Gołuński – powiedział, że chciałby odnieść się do kwestii przedszkoli,
ponieważ ta sprawa, mieszkańców naszego miasta, w okresie ostatnich 2 tygodni,
zdecydowanie zdominowała. W dniu wczorajszym był na Jasełkach, ponieważ jego
dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego, dlatego jego głos jest nie tylko
głosem radnego, ale również rodzica. Rodzice na spotkaniu mówili o swoim
niezadowoleniu, o tym co może spotkać ich pociechy. Zwrócił uwagę, że rząd
planuje dużą reformę oświatową, systemu szkolnictwa, również wczesnoszkolnego
w pierwszych 100 dniach swoich rządów, czyli najprawdopodobniej do marca.
Zapytał, czy jest aż tak pilne, żeby wprowadzać, czy dostosować wszystkie
zamierzenia do przepisów, które mają obowiązywać od września 2017 roku, kiedy
w marcu może się okazać, iż powstały zupełnie nowe przepisy. Pan burmistrz
zaproponował bardzo dobre rozwiązanie, co prawda tymczasowe, aby jedno
z trzech przedszkoli przekształcić i prowadzić je na zasadach publicznych oraz, aby
umowy zmienić bez przetargu na umowy odpłatne. Zauważył, że te przedszkola to
nie tylko budynek, to jest też ciężka praca tych pań, które zapracowały na swoją
markę i rodzice nie prowadzą dzieci do pustego budynku, tylko prowadzą do tej
właśnie marki.
Michał Majewski – poprosił, aby rozmowy nie odbywały się przez media.
Powiedział, że główną przyczyną było to, że zamiast przyjść, zakończyć rozmowy, to
została podjęta próba rozmów przez media, przedstawiono nieprawdziwe fakty,
przedstawiono, że przedszkola są zamykane, co jest absolutnie nieprawdą, nikt
nigdy nie powiedział, że jakiekolwiek przedszkole będzie zamknięte, być może
zmieni się podmiot prowadzący. Dodał, że miał propozycję, o której przedmówca
doskonale wie, umówiony był na spotkanie o godzinie 8 w piątek. Nie pozwoli na
to, żeby ktoś szkalował Urząd, jego pracowników i przedstawił nieprawdziwe dane.
Jeżeli panie chcą jeszcze w jakikolwiek sposób negocjować i osiągnąć cel, to prosi
żeby przedstawiały prawdziwe dane i nie rozmawiały z nim przez media.
Katarzyna Knopik – zgodziła się z burmistrzem, że jest wiele nieprawdziwych
informacji i ta sytuacja staje się coraz bardziej napięta i pewnie warto by było
wyjaśniać, rozmawiać, informować rzetelnie o faktach, bo nie wszędzie o tych
faktach rzetelnie się informuje. Poprosiła burmistrza o opinię prawną w sprawie
przedszkoli, ponieważ funkcjonuje w tej chwili w obrocie prawnym uchwała Rady
Miasta Nr 153 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umów użyczenia nieruchomości na czas nieokreślony osobom
prowadzącym przedszkola niepubliczne w Kościerzynie. Zapytała, czy nie należy
uchylić tej uchwały, zanim jakiekolwiek dalsze działania zostaną podjęte, czy to
w postaci utworzenia przedszkola samorządowego, czy zawarcia umów
z podmiotami niepublicznymi najmu czy dzierżawy, czy też powierzenia
prowadzenia przedszkola publicznego.
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Michał Majewski – odpowiedział, że rozmawiał z radcą prawnym, do końca
kwietnia obowiązuje ta uchwała i umowa, dlatego też podjął decyzję
o wypowiedzeniu umów paniom przedszkolankom, żeby dać czas albo tym samym
podmiotom, albo nowym podmiotom na przystąpienie do konkursu, na
wprowadzenie nowych zasad i przeprowadzenie naboru do przedszkola, czy żłobka
w marcu. Poinformował, że jest umówiony i z rodzicami i z paniami pracującymi
w przedszkolach na spotkanie.
Aleksander Mach – zwrócił uwagę, że wypowiedzenie umów dotyczących trzech
przedszkoli odbyło się bez większych konsultacji, o co ma pretensje, bo są to
szalenie istotne sprawy, które dotykają setek dzieci, setek rodziców, około 60
pracowników. Zauważył, że to, iż burmistrz powiedział, że podjął decyzję, ponieważ
ktoś rozpoczął rozmowę przez media, jest śmieszne, bo to nie są przesłanki do
tego, aby podejmować tak istotne i ważne dla miasta decyzje, które jak gdyby
pociągają za sobą olbrzymie konsekwencje. Powiedział, że jest tym zdumiony, bo
myślał, że są jakieś przesłanki ekonomiczne, jakieś inne, ale rozumie, że to
zaważyło na tej decyzji, dlatego gratuluje szybkości i odwagi w podejmowaniu
decyzji. Zapytał, co decyzją burmistrza zyskują mieszkańcy Kościerzyny, co zyskują
dzieci, jak burmistrz uargumentuje swoją decyzję wobec mieszkańców.
Michał Majewski – odpowiedział, że odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na
którym przedmówcy nie było, niemniej większość radnych zasugerowała, żeby
w tym kierunku pójść. Na posiedzeniu zaprezentowano przesłanki dlaczego trzeba
podjąć tą decyzję. Przedstawiono, że kierunek, w którym idzie rząd wskazuje na to,
iż rodzice dzieci w wieku 6 lat będą mogli podjąć decyzję o pozostawieniu ich
w przedszkolu, czyli zostanie dodatkowy rocznik, dzieci w wieku 4 lat również będą
musiały być przyjęte do przedszkoli, więc jest duże prawdopodobieństwo, iż
zabraknie miejsc w przedszkolu samorządowym. Jeżeli miasto nie zapewni
w przedszkolu samorządowym miejsca za złotówkę powyżej piątej godziny, to
może się okazać, iż nie otrzyma nawet kwoty dofinansowania w wysokości 1278 zł.
i to przede wszystkim legło u podstaw podjęcia tej decyzji i na wspólnym
posiedzeniu zostało to przedstawione. Poinformował, że decyzja została po
wspólnym posiedzeniu zaprezentowana paniom prowadzącym przedszkola, panie
poprosiły o rozważenie innej możliwości, do czego przychylił się, obiecał, że
spotkają się w piątek, niestety nie udało się do końca przeprowadzić negocjacji.
Jeżeli chodzi o dzieci, to już kilkakrotnie podkreślał, że nie zmieni się ilość miejsc
w przedszkolach, żadne przedszkole ani żłobek nie będą zamknięte, dodatkowo
zostaną utworzone miejsca przedszkole w szkołach.
Roman Gołuński – powiedział, że panie miały zastanowić się do piątku, a w środę,
przy zbieraniu materiałów do artykułu, narobiły rabanu. W tym samym artykule
w „Gryfie” pan burmistrz powiedział, że wypowiada umowy, czyli to również było
złamanie reguł.

7

Michał Majewski – powiedział, że po otrzymaniu przesłanego przez panie
prowadzące przedszkola listu i zapytań ze strony mediów, w piątek poinformował
panie, że ułatwiły mu podjęcie decyzji.
Zdzisław Radelski – przypomniał, że jako przedsiębiorca, jako radny, w kwietniu
złożył interpelację do pana burmistrza o to, co zamierza zrobić z zawartymi w 2004
roku umowami użyczenia, czy będą jakieś rozwiązania, czy będą wypowiedzenia,
czy obiekty zostaną wystawione na przetarg. Zauważył, że musi być równość
podmiotów wobec prawa, czyli ma na myśli nieuczciwą konkurencję, bo nie może
być tak, że jedni przedsiębiorcy np. budują obiekty, czy dzierżawią, ponoszą koszty
amortyzacji, po drugiej stronie mają przychody z dotacji z miasta. Powiedział, że
chciałby publicznie oświadczyć, bo jego i jego żony osoba są publicznie często
wymieniane, że nie będą przystępować do żadnego przetargu.
Aleksander Mach – zapytał burmistrza kiedy konkretnie podjął decyzję
o wypowiedzeniu umów.
Michał Majewski – powiedział, że decyzja po wspólnym posiedzeniu komisji miała
zapaść w poniedziałek. W poniedziałek spotkał się z paniami przedszkolankami,
chciał im wręczyć wypowiedzenia, ale po propozycji pań powiedział, że poczeka.
Otrzymał pismo, w którym panie przedszkolanki przedstawiały nieprawdziwe dane,
myśli, że część radnych ma dzieci w przedszkolu samorządowym i jeżeli dostaje się
artykuł, w którym podkreśla się, że przedszkole samorządowe jest przechowalnią
dla dzieci, to trzeba w jakiś sposób na to zareagować. Jego prośba do pań
przedszkolanek była taka, że jeżeli chcą negocjować, to mają się zadeklarować, że
uchwałę, którą podjęła Rada, umożliwiającą przystąpienie do konkursu
i prowadzenie przedszkola niepublicznego na zasadach publicznych, jeżeli taką
deklarację złożą, to chciał z nimi negocjować nawet o 3 przedszkolach, natomiast
one próbowały powiedzieć, że przyjmą po 10 osób na zasadzie tego, co próbował
zrobić Gdańsk, czyli wykupu miejsc w przedszkolach. Dodał, że opinia prawna
jednoznacznie mówi, że miasto nie może do tego przystąpić, nie może czegoś
takiego przyjąć, całe przedszkole musi być prowadzone na zasadach publicznych.
Karina Młodzianowska – stwierdziła, że najważniejsze jest, żeby dojść do jakiegoś
kompromisu, żeby znaleźć rozwiązanie i żeby wycofać się z jakiś może zbyt
pochopnych decyzji. Powiedziała, że nie przywiązywałaby tak bardzo uwagi do
pojedynczych słów, do pojedynczych wpisów, bo najlepiej nie czytać tych wpisów.
Dodała, że to też nie chodzi o to, żeby tu mówić, iż media coś napisały, bo na to nie
mamy dużego wpływu, czasami te informacje są przekłamane. Była przy rozmowie,
gdzie burmistrz wręczył wypowiedzenia paniom, obiecał wcześniej, że będzie
rozmawiał, a rozmów nie było, były od razu wypowiedzenia, ale nie ma żalu, ona
myśli, że nie jest to do końca decyzja burmistrza i jest ona troszeczkę zbyt
pochopna. Jeżeli burmistrz jeszcze raz powie, obieca, że dojdzie do negocjacji, bo
te sprawy można załatwić tak, że rodzice będą zadowoleni, dzieci. Zauważyła, że te
panie nie zasługują żeby potraktować je w ten sposób, jedna z nich 28 lat
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prowadziła to przedszkole, zbudowała markę, zbudowała kapitał społeczny.
Poprosiła burmistrza, żeby obiecał, że dojdzie do rozmów.
Michał Majewski – powiedział, że nie chodziło mu o to, że media przekłamują. List,
który otrzymał, był podpisany przez 3 panie prowadzące przedszkola, dlatego prosi
o nieprzekłamywanie pewnych danych. Poinformował, że jest umówiony z paniami
pracującymi w przedszkolach i częścią rodziców na spotkanie.
Roman Gołuński – zauważył, że sprawa jeszcze jest w toku, nie jest jeszcze
zamknięta i to budzi jego, ale myśli, że nie tylko jego, duże nadzieje, że uda znaleźć
się kompromis taki, że uda się wszystkie strony zadowolić dla dobra dzieci,
rodziców itd. W maju tego roku panie złożyły pisemną deklarację, że chcą płacić
dzierżawę, a do grudnia nikt nie zareagował na to pismo.
Tomasz Dargacz – poinformował, że otrzymał dwa telefony i z wielkim
zdumieniem słuchał tego, co powiedziała matka i ojciec dwojga różnych dzieci.
Zapytali, czy to prawda, że burmistrz zamyka przedszkola i gdzie ich dzieci będą
musiały chodzić, czy będą musieli płacić za przedszkola prywatne. Stwierdził, że
ktoś dokonał wielkich przekłamań, jest głęboko przekonany, że nie był to pan
burmistrz. Zgodził się z opinią poprzedniego radnego i z jego wnioskiem, że dobrze
by było to zakończyć, ale o jednym jest głęboko przekonany, iż burmistrz dołoży
wszelkich starań, aby wszystkie dzieci zostały do przedszkoli przyjęte, że żadne
dziecko nie będzie pokrzywdzone.
Zdzisław Radelski – powiedział, że od lat nie czyta komentarzy, nie stąd wie, że
ludzie mówią, iż z żoną chce przystąpić do konkursu. Złożył wniosek formalny
o zakończenie dyskusji.
Teresa Preis – przypomniała, że w 2003 roku Rada Miasta podjęła decyzję
o przekazaniu w niepubliczne ręce przedszkoli, na pewno pan skarbnik wie, jakie to
były dla miasta oszczędności. W tym czasie panie przedszkolanki zobowiązały się je
prowadzić, dyskusja nad tym była bardzo duża, Rada kilkakrotnie spotykała się, bo
panie broniły się od tego, bo zostały obciążone różnymi aspektami, remonty,
kuchnie były w złym stanie technicznym. Przedtem też była dyskusja na temat
niepłacenia przez te panie opłat za wynajem budynków, ale w maju złożyły na ręce
wszystkich radnych pismo, że chcą opłaty. Zauważyła, że przez te kilka lat miasto
zyskało duże oszczędności na inne zadania i o tym trzeba pamiętać. Zaapelowała
o rozsądek, o rozwagę w tej kwestii.
Michał Majewski – powiedział, że w przedszkola przed przekazaniem
zainwestowano ponad 100 tys. zł., a w czasie ich funkcjonowania prawie 700 tys.
zł. przeznaczono na ich termomodernizację. Poprosił o nie wyciąganie pochopnych
wniosków, bo on wszystkie dane od pana skarbnika wyciągnął i dokładnie wie jak
sprawa wyglądała.
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Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Zdzisława
Radelskiego o zamknięcie dyskusji w temacie przedszkoli.
8 radnych głosowało za
6 radnych sprzeciwiło się
3 radnych wstrzymało się od głosu
Wniosek został przyjęty.
Teresa Preis – zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania. W związku z ich brakiem
przeszła do realizacji kolejnego punktu w porządku obrad.
Karina Młodzianowska
przedsiębiorstwa.

–

prosiła

o

nietraktowanie

przedszkoli

jak

Michał Majewski – złożył życzenia świąteczne.
Teresa Preis – złożyła życzenia świąteczne.
Aleksander Mach – złożył wniosek o zbadanie, dlaczego przez ponad pół roku nie
było odpowiedzi na pismo pań przedszkolanek z 15 maja 2015 r. w temacie
dzierżawy, a teraz nagle, w końcówce roku, niemalże z dnia na dzień, wypowiada
się 3 przedszkolom umowy, co jego zdaniem jest skrajnym brakiem
profesjonalizmu. Poprosił o wyjaśnienie na kolejnej sesji, jakie konkretnie pisma do
pań w tej sprawie zostały ze strony miasta skierowane, jak miasto odpowiedziało
na ten wniosek, czy była prowadzona dyskusja, czy był prowadzony dialog,
o którym dziś pan burmistrz zapewniał.
Tomasz Dargacz – powiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji, na którym nie
było pana radnego, pani Kirstein szczegółowo, z panem burmistrzem, wyjaśnili te
kwestie, a skoro kogoś nie było, to jest niedoinformowany.

W związku z wyczerpaniem porządku XXI sesja Rady Miasta Kościerzyna zakończyła
się o godz. 1800.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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