Protokół Nr XXII/15
z sesji VII kadencji Rady Miasta Kościerzyna
odbytej w dniu 30 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 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. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały Nr 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 152a,
– stanowiska – Komisji Budżetowej.
b. 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 153a,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
c. określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 154,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
d. określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 155,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
e. określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny;
– pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta – druk nr 156,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
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f. uchylenia uchwały nr LVII/424/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia
20 grudnia 2013 r.;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 157,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
g. wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr
232/14, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 158,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
h. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 7/8, położonej
przy ul. Sobótki, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 159,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
i. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości udziału
w niezabudowanej działce gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 98, położonej
w rejonie ul. Spokojnej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 160,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
j. wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 159/63, nr 159/64,
nr 159/65 i nr 159/66 położonych w rejonie ulicy Tomasza Rogali, w obrębie
geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 161,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
k. wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 179/35, nr 172/53
i nr 171/18, położonych w rejonie ulic Drogowców i Budowlanych, w obrębie
geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna;
– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 162,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
l. wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 309/1, położonej przy
ul. Gajowej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna;
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m.

n.

o.

p.

q.

r.

– pani Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami –
druk nr 163,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
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 164,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
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 165,
– stanowiska – Komisji Komunalnej,
– Komisji Budżetowej,
przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA
MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2016”;
– pani Janina Czaja – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
druk nr 166,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
– Komisji Budżetowej,
zatwierdzenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata
2015 – 2018;
– pani Ewa Chmielecka – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji –
druk nr 167,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Komunalnej,
uchylenia uchwały nr VIII/41/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca
2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola
Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej
poszczególnych kryteriów;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 168,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
nr 1 w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 169,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
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przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 170,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 171,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Kościerzyna;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 172,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Kościerzyna;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 173,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla
których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 174,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska
Kościerzyna jest organem prowadzącym;
– pani Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych –
druk nr 175,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
zmiany
uchwały
nr
XIX/141/15
Rady
Miasta
Kościerzyna
w sprawie 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 176,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę
wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”;
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aa.

bb.

5.
6.
7.

– pani Katarzyna Knopik – Radna Rady Miasta Kościerzyna – druk nr 177,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna
na lata 2016-2025”;
– pan Zbigniew Richert – Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Kultury i Sportu –
druk nr 178,
– stanowiska – Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych,
oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna;
– pan mec. Paweł Grochal – druk nr 179,
– stanowiska – Komisji Budżetowej,
– Komisji Komunalnej,
– Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
– Komisji porządku Publicznego i Spraw Społecznych.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie sesji.

Michał Majewski – przedstawił 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.
Krzysztof Barton – przypomniał, że w swoim sprawozdaniu burmistrz wspominał
o oddaniu do użytku ulic wyremontowanych w ramach schetynówki. W związku
z tym, że mieszkańcy mieli dużo uwag do jakości wykonania, chciałby się
dowiedzieć, czy protokoły odbioru były bez uwag, czy zawierały jakieś wpisy.
Michał Majewski – odpowiedział, że protokoły odbioru zostały podpisane,
oczywiście są uwagi, okres gwarancji, którego udzielił wykonawca to 5 lat. Z pełną
świadomością zgodził się, aby malowanie pasów, przejść wykonać w okresie
wiosennym, żeby jakość była lepsza.
Katarzyna Knopik – zapytała, czy program dotyczący HCV będzie kontynuowany
w 2016 roku.
Michał Majewski – odpowiedział, że będzie kontynuowany przez cały rok.
Michał Kujach – zapytał, jakie produkty będzie można zakupić z 10% zniżką,
w ramach Karty Dużej Rodziny, w piekarni państwa Jarzębińskich.
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Michał Majewski – odpowiedział, że na pewno będzie to chleb oliwski, chleb
razowy i drożdżówki.
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 152a w sprawie zmiany
uchwały Nr 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 jednogłośnie 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 XXII/145/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 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 153a w sprawie zmiany
uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (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.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/146/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 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 jednogłośnie wg załącznika nr 8.
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Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 154 w sprawie określenia
wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości (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.
Zdzisław Radelski – zapytał, dlaczego Rada ma podjąć takie uchwały, skoro są to
dokumenty jednorodne dla całego kraju.
Jarosław Laska – odpowiedział, że jedyne druki i formularze, które są określone
przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb budżetu państwa, obywateli to PIT, CIT
i formularze dotyczące podatku od środków transportowych. Jeżeli chodzi
o deklaracje i informacje dotyczące podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego,
gminy określają je same.
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 XXII/147/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 9.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 155 w sprawie określenia
wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny (zał. nr 10).
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.
17 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
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Uchwała Nr XXII/148/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 10.
Jarosław Laska – przedstawił projekt uchwały na druku 156 w sprawie określenia
wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny (zał. nr 11).
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.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/149/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 11.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 157 w sprawie uchylenia
uchwały nr LVII/424/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2013 r.
(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 – poprosił burmistrza, żeby przy wyznaczaniu działki do sprzedaży
nie zapomniał, że tam już jest plac zabaw.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
18 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
nikt się nie wstrzymał
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Uchwała Nr XXII/150/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/424/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20
grudnia 2013 r. została podjęta większością głosów wg załącznika nr 12.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 158 w sprawie wniesienia
aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 232/14, położonej w obrębie
geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna (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 – 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 XXII/151/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 232/14,
położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 13.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 159 w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki
gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 7/8, położonej przy ul. Sobótki, w obrębie
geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna (zał. nr 14).
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 – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
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19 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/152/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 7/8, położonej przy
ul. Sobótki, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 14.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 160 w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości udziału w niezabudowanej
działce gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 98, położonej w rejonie ul. Spokojnej,
w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna (zał. nr 15).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Krzysztof Barton – zapytał, po co miastu działka za 120 tys. zł. w miejscu, gdzie nie
ma nawet planu zagospodarowania, skoro burmistrz często podkreśla, że nie ma
środków na inne zadania.
Michał Majewski – odpowiedział, że chyba wkradł się jakiś błąd, bo rzeczywiście
zostały tam podzielone działki, które były współwłasnością Gminy Miejskiej i osoby
prywatnej i po podziałach i wszystkich rozliczeniach, prywatny właściciel będzie
musiał dopłacić miastu około 13 tys. zł.
Krzysztof Barton – w informacji, którą otrzymał na posiedzeniu Komisji
Budżetowej, sprawa wyglądała troszeczkę inaczej, pani naczelnik przedstawiła
sytuację właścicieli, którzy nie mają 13 tys. zł. i w związku z tym miasto ma od nich
kupić działkę, żeby oni mieli te 13 tys. zł., a miasto ma wydać 120 tys. zł.
Sylwia Burczyk – powiedziała, że Gmina Miejska Kościerzyna była
współwłaścicielem w ½ działki, dokonano jej podziału, po sporządzeniu operatu
szacunkowego okazało się, iż prywatny właściciel powinien zapłacić miastu około
13 tys. zł. Prywatny właściciel zwrócił się z wnioskiem, że nie chce wpłacić
pieniędzy za działkę, ale zaproponował, że w związku z tym, że jest
współwłaścicielem w ¼ działki, a ¾ stanowi własność Gminy Miejskiej Kościerzyna,
w ramach rozliczenia 13 tys. zł. przekaże Gminie ¼ udziału.
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Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
14 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
4 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała Nr XXII/153/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
udziału w niezabudowanej działce gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 98,
położonej w rejonie ul. Spokojnej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta
Kościerzyna została podjęta większością głosów wg załącznika nr 15.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 161 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działek gruntu nr 159/63, nr 159/64, nr 159/65 i nr 159/66
położonych w rejonie ulicy Tomasza Rogali, w obrębie geodezyjnym nr 05 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 – 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 XXII/154/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 159/63, nr 159/64,
nr 159/65 i nr 159/66 położonych w rejonie ulicy Tomasza Rogali, w obrębie
geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 16.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 162 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działek gruntu nr 179/35, nr 172/53 i nr 171/18, położonych w
rejonie ulic Drogowców i Budowlanych, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta
Kościerzyna (zał. nr 17).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
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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.
Dawid Jereczek – powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu członkowie Komisji
Budżetowej złożyli wniosek do burmistrza miasta o podniesienie ceny omawianych
działek o 50% w stosunku do szacowanej wartości, ponieważ Komisja uznała, że
działki leżą na bardzo atrakcyjnym terenie.
Michał Majewski – powiedział, że po uzyskaniu wyceny będzie mógł się zastanowić
nad zasadnością podniesienia ceny o 50%.
Waldemar Kujach – powiedział, że dla niego wniosek jest abstrakcyjny, bo
szacowana wartość to około 160 zł., czyli podwyższenie o 50% spowoduje wzrost
ceny do 240 zł. i nie będzie szansy na zalezienie nabywcy.
Dawid Jereczek – zapytał przedmówcę skąd ma informację, że cena za metr
kwadratowy działki jest na poziomie 160 zł., bo z tego, co wie, nie ma operatu
szacunkowego.
Waldemar Kujach – odpowiedział, że cenę wziął z doświadczenia zawodowego, bo
na co dzień zajmuje się takimi rzeczami.
Dawid Jereczek – powiedział, że zanim radny następnym razem weźmie cenę
z doświadczenia, to prosi, aby poczekał do operatu i wyceny nieruchomości.
Krzysztof Barton – powiedział, że jeżeli będzie 160 zł., to wniosek można sobie
darować.
Tomasz Dargacz – powiedział, że pierwszy raz słyszy, żeby ktoś nie znając ceny,
nagle zaproponował wzrost o 50%.
Dawid Jereczek – przypomniał, że jest to wniosek Komisji, a nie jego osobisty, więc
słowa radny kieruje w wszystkich jej członków.
Tomasz Dargacz – zapytał, co by się stało, gdyby jednak ta propozycja przeszła,
kwota wynosiłaby ponad 200 zł. i działka w ogóle by nie przeszła.
Michał Majewski – poprosił, żeby nie przebijać się takimi argumentami, tylko
przeznaczyć te działki do sprzedaży lub nie.
Dawid Jereczek – powiedział, że nie chce się spierać z radnym, taki był wniosek
Komisji i to, czy cena wzrośnie o 50% zależy tylko od burmistrza.
12

Mateusz Dublinowski – zaprosił radnych na posiedzenia Komisji Budżetowej
w każdy wtorek przed sesją.
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
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała Nr XXII/155/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 179/35, nr 172/53
i nr 171/18, położonych w rejonie ulic Drogowców i Budowlanych, w obrębie
geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna została podjęta większością głosów wg
załącznika nr 17.
Sylwia Burczyk – przedstawiła projekt uchwały na druku 163 w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki gruntu nr 309/1, położonej przy ul. Gajowej, w obrębie
geodezyjnym nr 07 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 – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
17 radnych głosowało za
1 radny sprzeciwił się
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/156/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 309/1, położonej przy
ul. Gajowej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna została podjęta
większością głosów wg załącznika nr 18.
Dominika Węsierska – przedstawiła projekt uchwały na druku 164 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat (zał. nr 19).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
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Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
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.
18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/157/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 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 19.
Dominika Węsierska – przedstawiła projekt uchwały na druku 165 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat (zał. nr 20).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że jako, że uchwała dotyczy Kaszubskiego
Instytutu Rozwoju, czyli organizacji pozarządowej, którą kieruje, której jest
prezesem, wyłączy się z głosowania, nie będzie w nim brała udziału. Jeżeli Rada
podejmie pozytywną decyzję o przedłużeniu umowy najmu, to już dziś zaprasza do
punktu bezpłatnych porad prawnych, który Kaszubski Instytut Rozwoju od
początku stycznia 2016 roku, na zlecenie Starostwa Powiatowego, a pośrednio
Ministerstwa Sprawiedliwości, prowadzić będzie właśnie w tym budynku i w tym
pomieszczeniu.
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
14

Uchwała Nr XXII/158/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 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 20.
Janina Czaja – przedstawiła projekt uchwały na druku 166 w sprawie przyjęcia
„GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA
KOŚCIERZYNA NA ROK 2016” (zał. nr 21).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
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.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Paweł Liedtke – w imieniu Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
złożył wniosek o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie z prośbą
o powołanie zespołu do spraw profilaktyki i przeciwdziałania patologiom
społecznym (zał. nr 22).
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 się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/159/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA
MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2016” została podjęta jednogłośnie wg załącznika
nr 21.
Ewa Chmielecka – przedstawiła projekt uchwały na druku 167 w sprawie
zatwierdzenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2015 –
2018 (zał. nr 23) oraz prezentację multimedialną (zał. nr 24).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
15

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.
Paweł Liedtke – powiedział, że zwrócił się do niego mieszkaniec Kościerzyny, który
wyraził zaniepokojenie, a dokładniej chodziło mu o przeciwdziałanie rozbiórkom
starych budynków. W ostatnim czasie doszło do rozbiórki budynku przy
ul. Źródlanej, budynek ten był stary, belki były drewniane, łączone drewnianymi
kołkami. Zapytał, czy istnieje jakiś mechanizm, który zablokowałby możliwość
rozbierania budynków, stanowiących dziedzictwo kulturowe.
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli budynek nie jest w rejestrze zabytków
i właściciel uzyska zgodę Starostwa Powiatowego na rozbiórkę, to może go
rozebrać.
Mateusz Dublinowski – powiedział, że po podjęciu uchwałę trzeba przesłać
powiatowemu konserwatorowi zabytków, żeby nie było jak w roku 2014, że
niektóre osoby nawet nie wiedziały, że jest coś takiego jak gminna ewidencja
zabytków.
Ewa Chmielecka – powiedziała, że miejski dokument musi wpisać się w dokument
powiatowy i na pewno powiatowy konserwator zabytków ma wiedzę, tym bardziej,
że gminna ewidencja jest zgodna z wojewódzką ewidencją.
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 się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/160/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na
lata 2015 – 2018 została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 23.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 168 w sprawie uchylenia
uchwały nr VIII/41/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Samorządowego nr 7
w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
(zał. nr 25).
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Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. 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 XXII/161/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/41/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25
marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola
Samorządowego nr 7 w Kościerzynie i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych w Kościerzynie oraz określenia wartości punktowej
poszczególnych kryteriów została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 25.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 169 w sprawie
przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (zał. nr 26).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 XXII/162/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 26.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 170 w sprawie
przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (zał. nr 27).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
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Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
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 XXII/163/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 27.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 171 w sprawie
przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (zał. nr 28).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 XXII/164/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3
w Kościerzynie i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 28.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 172 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
(zał. nr 29).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
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Krzysztof Barton – zapytał, czy rady rodziców były zaangażowane w konsultacje na
temat uchwał.
Alicja Kirstein – odpowiedziała, że nie ma takiego wymogu, poinformowani zostali
dyrektorzy, przesłano im odpowiednie dokumenty, zostały one również
zamieszczone na stronach internetowych z adresem, gdzie można zgłaszać
ewentualne uwagi.
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 się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/165/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 29.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 173 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Kościerzyna (zał. nr 30).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
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
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/166/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest
Gmina Miejska Kościerzyna została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr 30.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 174 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla których Gmina Miejska
Kościerzyna jest organem prowadzącym (zał. nr 31).
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Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że przed momentem utworzono 3 publiczne
przedszkola przy 3 szkołach podstawowych. Zapytała, czy w Szkole Podstawowej
Nr 6 docelowo zostanie utworzone przedszkole.
Alicja Kirstein – odpowiedziała, że docelowo raczej nie ma na to szans, z uwagi na
specyfikę obiektu, pomieszczenia, w których teraz jest oddział przedszkolny, nie
mają bezpośredniego dostępu z zewnątrz, przechodzi się do nich przez świetlicę.
Katarzyna Knopik – zapytała, czy przez kolejny rok będzie tam jeszcze oddział
przedszkolny.
Alicja Kirstein – odpowiedziała, że oddział może być jeszcze przez 3 lata,
w zależności od potrzeb.
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 się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/167/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych dla
których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem prowadzącym została podjęta
jednogłośnie wg załącznika nr 31.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 175 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem
prowadzącym (zał. nr 32).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
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18 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/168/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których Gmina Miejska
Kościerzyna jest organem prowadzącym została podjęta jednogłośnie wg
załącznika nr 32.
Alicja Kirstein – przedstawiła projekt uchwały na druku 176 w sprawie zmiany
uchwały nr XIX/141/15 Rady Miasta Kościerzyna 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 33).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowiska komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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 XXII/169/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/15 Rady Miasta Kościerzyna
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 jednogłośnie wg załącznika nr 33.
Katarzyna Knopik – przedstawiła projekt uchwały na druku 177 w sprawie
przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego drogę
wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” (zał. nr 34) oraz
prezentacje multimedialną (zał. nr 35).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Michał Majewski – powiedział, że Urząd zajmuje się tym projektem, nie jest
w stanie przyjąć go w całości, jako droga północ. Pani Knopik przedstawiła, że
koszty tego projektu to 24 mln. zł., natomiast wstępne koszty, które dotychczas
przewijały się, to około 30 mln. zł. i ta kwota była bez wykupu mienia. W tym roku
chciałby przystąpić do realizacji pierwszego etapu, czyli prawdopodobnie do
ul. Kalinowej, ze względu na to, że jest to najkrótszy odcinek. Poinformował, że nie
bardzo może zgodzić się z finansowaniem, ze względu na to, że nie ma jeszcze
wyceny gruntów przejętych po obwodnicę i nie wiadomo kiedy pieniądze zostaną
wypłacone.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że słyszała również o kwocie 28 mln. zł., gdy była
w zespole negocjacyjnym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, tak naprawdę to
zweryfikuje przetarg. Zwróciła uwagę, że jest to program planowany na kilka
kolejnych lat, czyli do 2019 roku. Burmistrz mówił, że dziś nie wie, kiedy miasto
otrzyma środki z wykupu gruntów pod obwodnicę, z czym się zgadza, natomiast
bardzo mocno na to liczy i ma nadzieję, że jednak do 2019 roku miasto je otrzyma,
tym bardziej, że obwodnica ma być oddana do użytku w roku 2017, a dziś są do
dyspozycji 3 mln. zł. i można z nimi zacząć realizację zdania, aby nie zmarnować
dokumentacji, która leży na półce w Urzędzie Miasta Kościerzyna, z tego, co
pamięta, przygotowana ze wsparciem środków unijnych. Zauważyła, że miasto nie
musi przystąpić do budowy drogi, żeby mieszkańcy mogli zgłosić swoje roszczenia,
ta droga jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i już sam ten
fakt powoduje, że dziś każdy mieszkaniec może zgłosić się z roszczeniem
odszkodowania.
Michał Kujach – przypomniał, że pani Katarzyna Knopik podała jako jedną
z korzyści polepszenie jakości powietrza w Kościerzynie, co z pewnością dotyczy
centralnej części miasta, natomiast Kościerzyna zachód, północ na pewno
zdecydowane pogorszenie. Zauważył, że pogorszenie będzie w części, gdzie
potencjalnie w przyszłości mogłoby powstać uzdrowisko.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że z tego, co słyszała, najgorszy stan powietrza
jest w centrum Kościerzyny, a te samochody i tak wjeżdżają do Kościerzyny, więc
czy pojadą tą czy inną drogą i tak będą zanieczyszczać powietrze.
Tomasz Dargacz – powiedział, że diagnoza podana i zaprezentowana przez panią
Knopik jest jak najbardziej słuszna, a mianowicie na co dzień widać, że korki są
duże. Zapytał, czy potrzebne jest takie szybkie tempo realizacji, skoro może się
okazać, że już za około 2 lata korki w Kościerzynie znikną i w związku z tym drogę
północ można trochę opóźnić i dostosować do warunków finansowych naszego
miasta.
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Michał Kujach – powiedział, że według niego pogorszeniu ulec może jakość
powietrza w miejscu, gdzie potencjalnie będą wykonywane pomiary klimatu pod
ewentualne uzdrowisko.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że niestety nie wie potencjalnie, bo dziś można
szacować i tak naprawdę jak stanie się faktem budowa drogi północ i jak
postawiona zostanie stacja pomiarowa, to będzie wiadomo, a dziś nie wie tego
nikt. Jeżeli chodzi o wypowiedź radnego Dargacza, to ona nie wie, czy trzy lata to
jest takie szybkie tempo budowy drogi północ, skoro obwodnicę Kościerzyny
buduje się dwa lata, a jest to znacznie dłuższy odcinek. Dodała, że nie liczyłaby na
to, że korki znikną przy budowie obwodnicy, bo na grafice przez nią
zaprezentowanej, planowana droga północ ściąga ruch z innego obszaru i daje
szansę połączenia z obwodnicą Kościerzyny. Zauważyła, że miasto ma za kilkaset
tysięcy złotych wykonaną w poprzedniej kadencji, w dużej części
z dofinansowaniem unijnym, dokumentację projektową.
Waldemar Kujach – zauważył, że dokumentacja będzie zmieniona, faktycznie ta
jest już niepotrzebna, bo trzeba ją zmienić na etapowanie. Złożył wniosek
formalny, żeby w § 1 ust. 2 wydłużyć termin realizacji do 2023 roku.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że jej zdaniem nie dziś decydować o tym,
najpierw należy rozpocząć budowę drogi północ, a uchwałę Rady Miasta można
w każdym momencie zmienić. Jeżeli nie uda się w przyszłym roku, czy w kolejnym
otrzymać dofinansowania w ramach schetynówek, wtedy będzie można wydłużyć
termin realizacji.
Michał Majewski – powiedział, że z przebiegu dyskusji ma obawę, że jeżeli to
zostanie zaakceptowane w taki sposób i w proponowanej wersji, to do końca 2019,
czy 2023 roku nie będzie próby szukania środków na inne drogi a tylko i wyłącznie
na etapy drogi północ, a są inne dzielnice miasta. Zauważył, że przyjęcie uchwały
w takiej wersji zamyka się możliwość prowadzenia negocjacji o innych terenach.
Teresa Preis – przystąpiła do głosowania nad wnioskiem radnego Waldemara
Kujacha.
6 radnych głosowało za
7 sprzeciwiło się
6 wstrzymało się od głosu
Wniosek nie został przyjęty.
Tomasz Dargacz – powiedział, że decyzja oczywiście zapadła, nie jest ekspertem
w tej dziedzinie, ale uważa, iż finansowanie, o którym wspominała radna, jest
nierealne, przeprowadzenie tego projektu w 3 latach jest również nierealne,
dlatego sugeruje odrzucenie projektu uchwały.
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Katarzyna Knopik – zauważyła, że po pierwsze decyzja jeszcze nie zapadła, na razie
Rada odrzuciła wniosek, a po drugie wierzy w działalność pana burmistrza i wierzy
w to, że pan burmistrz poradzi sobie z tym wyzwaniem i w ciągu 3 lat wybudowana
zostanie droga północ.
Michał Majewski – stwierdził, że propozycje pani Katarzyny są bardzo
optymistyczne i nie wie, czy uda się to zrobić. Zadeklarował, że będzie robił
wszystko, żeby w jak najkrótszym okresie droga powstała, ale chciałby, aby radni
pamiętali, że tą inwestycją zablokowane zostaną inwestycje na kolejne lata.
Przypomniał, że pan Krzysztof Barton często wspomina o ul. Dunikowskiego,
a o tym rejonie miasta nikt nie pamięta.
Katarzyna Knopik – zauważyła, że wewnątrzmiejskie ulice pewnie mają znikomą
szansę, aby otrzymać dofinansowanie ze schetynówek i z całym szacunkiem do
ulicy Dunikowskiego, trudno będzie uzyskać dofinansowanie ze schetynówek.
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej jest dziś
określony do roku 2019 i na takie pieniądze miasto może liczyć, co będzie po tym
roku, nikt nie wie.
Michał Majewski – powiedział, że nie chciałby przystąpić do pozyskania środków
ze schetynówek, ze względu na to, że w ten sposób podchodząc, nigdy nie uda się
wejść w osiedla, a przynajmniej przez jeden rok trwania jego kadencji chciałby,
żeby pieniądze były przeznaczone na drogi osiedlowe, na chodniki, na przejścia.
Katarzyna Knopik – powiedziała, że trochę ją to zaniepokoiło, ponieważ
przedmówca powiedział, że w którymś roku zrezygnuje z 3 mln. zł. dotacji ze
schetynówek, a ona myśli, iż nie należy tego robić, należy dać sobie szansę, tak jak
do tej pory. Miasto Kościerzyna co roku otrzymywało 3 mln. zł. w ramach
programu schetynówek i dlatego należy dać sobie szansę, żeby te dodatkowe
środki, których jest tak mało na budowę i remonty dróg, przyszły do naszego
miasta, a szukać innych możliwości finansowania właśnie na budowę, remonty
dróg wewnątrzmiejskich, wewnątrzosiedlowych.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały.
10 radnych głosowało za
3 radnych sprzeciwiło się
5 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXII/170/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do budowy układu drogowego w Kościerzynie łączącego
drogę wojewódzką nr 214 z drogą krajową nr 20 w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 34.
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Zbigniew Richert – przedstawił projekt uchwały na druku 178 w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej Kościerzyna na lata 2016 –
2025” (zał. nr 36).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Paweł Liedtke – powiedział, że Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Teresa Preis – otworzyła dyskusję.
Paweł Liedtke – powiedział, że jednym z punktów Strategii jest atrakcyjność Gminy
Miejskiej Kościerzyna, tak naprawdę w mieście są 2 skanseny: „Skansen
Parowozownia” i skansen kąpielisko nad Jeziorem Gałęźne. Stwierdził, że trochę
szkoda, że żaden z wniosków dotyczących Jeziora Gałęźnego nie przeszedł. Zapytał,
czy nie udałoby się podjąć jakichkolwiek prac, żeby zmienić oblicze kąpieliska.
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 się nie wstrzymał
Uchwała Nr XXII/171/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Gminie Miejskiej
Kościerzyna na lata 2016 – 2025” została podjęta jednogłośnie wg załącznika nr
36.
Paweł Grochal – przedstawił projekt uchwały na druku 179 w sprawie oddalenia
skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna (zał. nr 37).
Teresa Preis – poprosiła o zaprezentowanie stanowisk komisji.
Dawid Jereczek – powiedział, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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Roman Gołuński – powiedział, że Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Jarosław Breza – powiedział, że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 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.
16 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
2 radnych wstrzymało się
Uchwała Nr XXII/172/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna została
podjęta większością głosów wg załącznika nr 37.
Krzysztof Barton – powiedział, że jego ustalenia w sprawie Kościerskiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych stanęły na tym, że Gmina Kościerzyna jak gdyby chciała
brać udział w kontynuacji tego zadania, natomiast z Powiatu na razie nie otrzymał
informacji w tej sprawie. Zapytał burmistrza, czy ma szerszą wiedzę na ten temat,
czy ewentualnie ustalono jakiś plan, harmonogram. Mieszkańcy zwrócili mu
uwagę, że przy ul. Budowlanych, na skrzyżowaniu z ul. Przemysłową powstał jakiś
parking, a do tej pory były tam drzewa. Zapytał, czy parking powstał z inicjatywy
miasta, czy może przedsiębiorcy.
Michał Majewski – odpowiedział, że parking powstał z inicjatywy prywatnego
przedsiębiorcy, miasto nie zaangażowało żadnych środków w to zadanie,
częściowo teren jest miasta i miasto dało pozwolenie na dysponowanie gruntem.
Jeżeli chodzi o sprawę Kościerskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, to Powiat
nie chce przystąpić do tego, żeby uchylić swoją uchwałę, natomiast w Gminie są
tarcia, niekoniecznie jest jednomyślność i być może uchwała zostanie zmieniona,
na razie czeka na decyzję.
Adam Laska – powiedział, że chciałby zaproponować, aby sesje Rady Miasta
zaczynały się wcześniej np. o godzinie 12.
Zdzisław Radelski – zaproponował, żeby sesje zaczynały się o 10.
Karina Młodzianowska – przypomniała, że gdy przesuwano godzinę sesji na
późniejszą, brano pod uwagę możliwość uczestniczenia mieszkańców.
Tomasz Dargacz – zasugerował godzinę 12, ponieważ trzeba mieć na względzie to,
że część osób dojeżdża.
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Agnieszka Domalewska – zaproponowała, żeby sesje odbywały się w sobotę
o godzinie 8.
Paweł Liedtke – powiedział, że wszystkie podmioty prowadzące przedszkola
w poprzednim roku musiały złożyć wniosek o udzielenie dotacji na rok następny.
Jeżeli dojdzie do rozpisania przetargu i nowy podmiot przejmie prowadzenie
przedszkola, to czy otrzyma dotację.
Michał Majewski – powiedział, że jest możliwość przyznania dotacji poza
procedurą i jeżeli taki podmiot się znajdzie, to na pewno jego wniosek zostanie
rozpatrzony.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, czy dzierżawa dotycząca przedszkoli, która
teraz jest założona, będzie długofalowa, czy jest na czas ściśle określony, ile będzie
wynosić.
Michał Majewski – powiedział, że już kilkakrotnie podkreślał, że chciałby
dzierżawę, czy możliwość udostępnienia tych obiektów podmiotom, które będą
chciały tam prowadzić działalność przedszkolną, czy żłobkowo – przedszkolną dać
do końca lipca 2017 roku, ze względu na to, że jest tak dynamiczna sytuacja
dotycząca oświaty, że ten rok ma dać odpowiedź w którym kierunku to pójdzie, jak
to będzie wyglądało i w jaki sposób działalność przedszkolno – żłobkowa w mieście
będzie miała wyglądać. Dodał, że jeżeli pójdzie to pójdzie w kierunku, w którym się
sugeruje, to być może trzeba będzie w przyszłym roku podjąć decyzję, że wszystkie
przedszkola będą musiały zostać przedszkolami samorządowymi.
Tomasz Dargacz – złożył wniosek o wystąpienie Gminy Miejskiej Kościerzyna ze
Związku Gmin Wierzyca z dniem 31 grudnia 2016 r. (zał. nr 38).
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, czy w obecnym roku została sporządzona
opinia prawna dotycząca ewentualnego wyjścia miasta Kościerzyna ze Związku
Gmin Wierzyca i czy jeżeli została sporządzona, to radni mogą się z nią zapoznać.
Odczytał interpelację w sprawie wydania opinii przez radcę prawnego Urzędu
Miasta w sprawie opłaty przyłączeniowej do zakupu i montażu przez Wspólnotę
Mieszkaniową Świętojańska 12 indywidualnego węzła cieplnego (zał. nr 39).
Michał Majewski – powiedział, że jeżeli chodzi o opinię prawną dotyczącą
wystąpienia ze Związku Gmin Wierzyca, to ma 2 opinie i wszystko wskazuje, że są
one pozytywne i miasto będzie mogło opuścić Związek. Jeżeli chodzi o opinię
dotyczącą spółki KOS – EKO, to pan Kazimierz ją uzyskał. Dodał, że nie wie, czy
burmistrz miasta powinien być pośrednikiem i wtrącać się w sprawy wspólnoty
mieszkaniowej i spółki i ewentualnego budowania węzła cieplnego, bo dojdzie do
sytuacji, że będzie podejmował decyzje na temat budowy, czy montażu w każdym
budynku. Poprosił, żeby wspólnota doszła do porozumienia ze spółką, na jakich
zasadach, w jaki sposób, żeby nie opierało się to o Radę Miasta.
27

Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, czy opinie, które zostały sporządzone, są
poufne, czy ewentualnie radni mogą się z nimi zapoznać.
Paweł Grochal – odpowiedział, że dysponentem opinii prawnych jest pan
burmistrz i jeżeli nie widzi on żadnych przeszkód, to można je upublicznić. Dodał,
że opinia prawna, którą sporządzał, nie do końca dotyczy tematu wyjścia Gminy
Miejskiej Kościerzyna ze Związku Gmin Wierzyca, bo jego zdaniem ten temat jest
oczywisty.
Michał Majewski – powiedział, że statut dokładnie przewiduje warunki na jakich
można wyjść ze Związku. Dodał, że radca prawny przedstawił możliwości na jakich
miasto może przejąć umowę, którą ma Związek Gmin Wierzyca na wywóz śmieci
z naszego miasta, która jest podpisana z firmą SITA.
Kazimierz Borzyszkowski – zapytał, jakie będą następstwa finansowe wyjścia
miasta ze Związku Gmin Wierzyca, z tego względu, że jest to najbardziej istotny
temat i właśnie od tego wszystko zależy.
Michał Majewski – powiedział, że pewne koszty trudno jest ocenić i między innymi
jedną z ważnych spraw było to, czy miasto będzie mogło przejąć umowę na wywóz
odpadów z firmą SITA.
Katarzyna Knopik – przypomniała, że 13 grudnia wszedł w życie nowy rozkład
jazdy pociągów. W dniu dzisiejszym sprawdziła jak połączenie do Gdańska
z przesiadką wygląda i jest niestety kiepskie dla mieszkańców Kościerzyny, od 1h
39min. do prawie 2h, przesiadki od kilku do kilkunastu minut. Pan burmistrz
występował do pana marszałka województwa z prośbą o spotkanie, radni otrzymali
to pismo do wiadomości. Zapytała, czy pan marszałek odpowiedział na to pismo,
kiedy odbędzie się to spotkanie i jakie inne działania podjął pan burmistrz, aby
przybliżyć Kościerzynę do Gdańska, dzięki połączeniom kolejowym.
Michał Majewski – powiedział, że na spotkaniu, które odbyło się w Inkubatorze
Przedsiębiorczości, radni Młodzieżowej Rady Miasta zwracali uwagę, że nie
przewiduje się połączeń bezpośrednich z Gdańskiem. Na zaproszenie wysłane do
Urzędu Marszałkowskiego otrzymał odpowiedź, że poinformują miasto
o dogodnym terminie, miał nadzieję, że będzie to do końca roku. Dodał, że na
początku roku wyśle pismo przypominające. Rozmawiał z Polskimi Liniami
Kolejowymi, z ich strony była wyraźna sugestia, że dopóki nie nastąpi modernizacja
linii i budowa drugiego toru, będzie to bardzo ciężkie do zrealizowania.
Katarzyna Knopik – zauważyła, że problem połączeń kolejowych tak naprawdę nie
dotyczy tylko mieszkańców Kościerzyny, ale również mieszkańców powiatu
kościerskiego, wiec jeżeli pan marszałek, czy wicemarszałek znajdzie czas
i możliwość, żeby przyjechać do Kościerzyny, to może warto by było żeby w tych
spotkaniach uczestniczyli również wójtowie gmin powiatu kościerskiego, starosta
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kościerski, być może radni sąsiednich gmin, co na pewno wzmocni naszą pozycję
w negocjacjach i rozmowach z Urzędem Marszałkowskim.
Michał Majewski – powiedział, że jak najbardziej się z tym zgadza i jak tylko uzyska
potwierdzenie terminu, to na pewno do gmin powiatu kościerskiego wyśle taką
informację z zaproszeniem osób chętnych.
Krzysztof Barton – odczytał apel w sprawie przebudowy odcinka drogi
wojewódzkiej nr 221 Gdańsk – Orunia – Kościerzyna (zał. nr 40).
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś chce zabrać głos. W związku z brakiem uwag
przystąpiła do głosowania nad apelem.
20 radnych głosowało za
nikt się nie sprzeciwił
nikt się nie wstrzymał
Apel został przyjęty.
Karina Młodzianowska – zapytała burmistrza, czy podjął ostateczną decyzję
w sprawie przedszkoli i jak teraz ta sprawa wygląda.
Michał Majewski – powiedział, że odpowie na to pytanie po 6 stycznia.
Agnieszka Domalewska – zwróciła się o sprostowanie informacji, którą burmistrz
podał na spotkaniu z mieszkańcami, w dniu 21 grudnia. Informacja dotyczyła
rzekomej zgody wszystkich radnych w sprawie wypowiedzenia umów trzem
kościerskim przedszkolom. Rodzice prosili ją o sprostowanie tej informacji.
Zaznaczyła, że wspólne posiedzenie komisji w sprawie wypowiedzenia umów tym
placówkom odbyło się w obecności 14 radnych, dlatego nie rozumie, dlaczego
burmistrz wyraził się, że wszyscy radni. Z posiadanych przez nią informacji, obecni
radni nie wyrazili swojej zgody na wypowiedzenie umów, lecz prosili o analizę
i dyskusję w tej sprawie. Dodała, że wspólne posiedzenie komisji w sprawie
przedszkoli odbyło się tydzień po sesji Rady Miasta i niezrozumiałe jest, że tak
ważna sprawa dla mieszkańców Kościerzyny, nie została na niej omówiona.
Michał Majewski – powiedział, że prosił panią przewodniczącą i radnych, żeby po
sesji 25 listopada zostali, niestety duża część radnych po wolnych wnioskach
opuściła salę. Następnego dnia podjął decyzję, żeby spotkać się na wspólnym
posiedzeniu komisji. Dodał, że być może powiedział, że wszyscy radni, ale myśli, iż
powiedział, że radni, którzy byli na komisji, większościowo zgodzili się na to, żeby
pójść w tym kierunku. Zauważył, że nigdy nie mówił, iż byli to wszyscy radni,
zresztą część radnych sama to podkreślała i mówiła, że była przeciwna temu.
Decyzja, którą podjął, jest suwerenną decyzją burmistrza i niekoniecznie musiała
być konsultowana z radnymi, natomiast chciał wobec radnych zachować się fair,
dlatego zwołał wspólne posiedzenie komisji i chciał przedstawić kierunek,
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w którym chciałby pójść. Gdyby na komisji było jednoznaczne, lub większościowe
zdanie, że raczej nie jest to kierunek prawidłowy, to na pewno by go nie
podejmował. Ze względu na to, aby umożliwić jak najwcześniejsze przystąpienie do
konkursu i umożliwienie podmiotom, które miałyby dalej prowadzić przedszkola,
musiał podjąć jak najszybciej decyzję. Jeżeli powiedział, że wszyscy radni wyrazili
zgodę, to przeprasza.
Teresa Preis – zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. W związku z brakiem
uwag przeszła do kolejnego punktu w porządku obrad.
Krzysztof Knut – podziękował za jednomyślność w sprawie podjęcia uchwały
dotyczącej przekazania kawałka gruntu na rzecz Kościerskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego. Poinformował, że kończy się przeprowadzka KTBS ze
starej siedziby, od 4 stycznia otwarta będzie już nowa przy ul. Świętojańskiej 5.
Złożył życzenia noworoczne.
Eugeniusz Sochaczewski – powiedział, że ma jeden dosyć spory problem, związany
z wyjazdem z ul. Targowej do Ogrodowej, gdzie w czasie dni targowych padają
obelgi, wyzwiska, trudno jest przejechać. Poprosił, żeby ktoś zajął się tą sprawą.
Zapytał, czy można w Kościerzynie wydać kalendarz. Poinformował, że
współpracuje z Fundacją „Sprawni Inaczej”, była możliwość przewiezienia
materiałów i poprosił pana Majewskiego, była to pierwsza osoba w Kościerzynie,
która mu nie odmówiła. Podziękował burmistrzowi za pomoc.
Michał Majewski – podziękował przedmówcy. Powiedział, że na sprawy przy
targowisku zwróci uwagę, na pewno jest to trudna sytuacja, bo z jednej strony nie
chce ograniczać miejsc handlu, co nie znaczy, że można zachowywać się
niekulturalnie. Złożył życzenia noworoczne.
Paweł Grochal – poprosił i zaapelował również w imieniu pracowników Urzędu
Miasta, aby sesje odbywały się w godzinach pracy Urzędu. Zwrócił uwagę, że
obsługę sesji zapewnia Urząd Miasta a konkretnie jego pracownicy, radni wykonują
pewną misję społeczną. Pracownicy pracują w godzinach nadliczbowych, sam się
dziwi, że nie występują o wypłatę odpowiednich poborów.
Paweł Liedtke – powiedział, że zwrócił się do niego mieszkaniec Kościerzyny
zaniepokojony tym, że od dłuższego czasu zamknięty jest punkt wydawania
żywności PCK na byłym dworcu PKP. Dodał, że skontaktował się z panią Dorotą
Chrapkowską i faktycznie punkt był zamknięty z uwagi na kontrolę, ale w dniu
dzisiejszym został dowieziony nowy towar i w przyszłym tygodniu na pewno punkt
zostanie otwarty.
Teresa Preis – złożyła życzenia noworoczne.
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W związku z wyczerpaniem porządku XXII sesja Rady Miasta Kościerzyna
zakończyła się o godz. 1800.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna

Magdalena Wierzba

Teresa Preis
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