Protokół Nr I/2017
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 3 lutego 2017 roku
od godziny 9.10 do godziny 11.20
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 13
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9.10 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1 oraz 35 sołtysów zał. 2. W
trakcie sesji udział wzięli, Wójt Grzegorz Piechowski, Skarbnik Edmund Ostrowski, Sekretarz
Katarzyna Knopik oraz kierownicy jednostek organizacyjnych: Barbara Ciężka – Kierownik
GOPS, Barbara Jankowska – Dyrektor ZOGK, Grzegorz Daszkowski – Dyrektor ZSKiT,
Zbigniew Malek – Dyrektor ZKGK, Marzena Kleinszmidt – Naczelnik WPPiN, Krzysztof
Lisakowski – Komendant Straży Gminnej i przedstawiciele lokalnych mediów.
Ad.1
Otwarcia Sesji Rady Gminy Kościerzyna dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna
Andrzej Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
Ad.2
Przewodniczący Rady w związku z brakiem uwag do proponowanego porządku posiedzenia
zgodnie z zał. 3 do protokołu przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących):
za – 12
porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Skarbnik „Jeszcze wszyscy są, to podam dwa komunikaty. Proszę sołtysów o odebranie od Pani
Magdy, tam gdzie ja mam biuro, PIT-ów. Niektórzy już dzisiaj pobrali i bardzo proszę tam
podejść, oprócz Pani sołtys z Loryńca. W związku z tym bardzo proszę o odebranie tych PIT-ów.
Tam trzeba pokwitować. Następna sprawa, to wymienię tutaj sołectwa, które nie oddały jeszcze
nakazów płatniczych, które proszę odebrać od Pani Lucyny lub Eweliny w pokoju numer 2.
Czytam: Mały Klincz, Korne, Nowy Klincz, Wielki Podleś, Mały Podleś, Nowa Kiszewa,
Dębogóry, Wdzydze, Cząstkowo. Także bardzo proszę dzisiaj odebrać i roznosić. Pieniążki są
bardzo potrzebne.”
Wójt „Ja mam taką jedną prośbę, bo sprawozdanie Wójta jest na końcu, a w sprawozdaniu Wójta
chcemy dzisiaj odpowiedzieć o tym systemie bezpłatnego powiadamiania naszych mieszkańców
o różnych rzeczach. Także mam taką prośbę do wszystkich, którzy mogą zostać do tego punktu,
żeby do tego punktu zostali. Bo mieszkańcy będą pewnie pytać, zadawać pytania, a dobrze by
było, żeby sołtysi, żeby Radni, Radni na pewno zostaną, ale sołtysi, żeby mieli na ten temat
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wiedzę. Ja w krótkich słowach postaram się o tym powiedzieć, bo to jest dosyć prosty system, ale
warto coś niecoś na ten temat wiedzieć.”
Ad.3
Zatwierdzenie protokołów nr IX/2016 i X/2016 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX Sesji
Rady Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 10
przeciw - 1
wstrzymujące - 2
protokół został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z X Sesji Rady
Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 10
przeciw - 1
wstrzymujące - 2
protokół został przyjęty większością głosów.
Ad. 4
ad. a)
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 10
wstrzymujące - 2
w związku z powyższym uchwała Nr I/220/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 4)
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ad. b)
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok.
W wyniku głosowania (10 radnych głosujących), głosów:
za – 10
wstrzymujące - 2
w związku z powyższym uchwała Nr I/221/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 5)
ad. c)
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skorzewo.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Skorzewo.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/222/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 6)
ad. d)
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie określenia wysokości stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 12
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr I/223/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 7)
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ad. e)
Uchwała w sprawie określenia dodatkowych okoliczności kiedy nie nalicza się opłat za
usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie określenia dodatkowych okoliczności
kiedy nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr I/224/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 8)
ad. f)
Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr I/225/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 9)
ad. g)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Beaty Murglin.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Beaty Murglin.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr I/226/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 10)
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ad. h)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Barbary Czarnota.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Barbary Czarnota.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr I/227/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 11)
ad. i)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Józefa Derra.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Józefa Derra.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/228/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 12)
ad. j)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Andrzeja Bober.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Andrzeja Bober.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 11
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr I/229/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 13)
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ad. k)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Daniela Gierszewskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Daniela Gierszewskiego.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/230/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 14)
ad. l)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Arkadiusza Maliszewskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Arkadiusza Maliszewskiego.
A.Maliszewski „Chciałem się wyłączyć z głosowania.”
W wyniku głosowania (11 radnych głosujących), głosów:
za – 11
w związku z powyższym uchwała Nr I/231/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 15)
ad. m)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Franciszka Niklasa.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Franciszka Niklasa.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 11
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr I/232/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 16)
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ad. n)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Danuty Szczepańskiej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Danuty Szczepańskiej/
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 11
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr I/233/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 17)
ad. o)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla ks. Dariusza Wiczlinga.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla ks. Dariusza Wiczlinga.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/234/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 18)
ad. p)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Jerzego Pawelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Jerzego Pawelskiego.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/235/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 19)
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ad. q)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Dominika Kozłowskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Dominika Kozłowskiego.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/236/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 20)
ad. r)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Daniela Pek.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Daniela Pek.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/237/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 21)
ad. s)
Uchwała w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur” dla Mirosława Ebertowskiego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie nadania medalu i odznaki „Złoty Laur”
dla Mirosława Ebertowskiego.
W wyniku głosowania (12 radnych głosujących), głosów:
za – 12
w związku z powyższym uchwała Nr I/238/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 22)
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ad. t)
Uchwała w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kościerzyna na lata
2016-2020.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Kościerzyna na lata 2016-2020.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 12
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr I/239/17 z dnia 3 lutego 2017 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 23)
Ad. 5
Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Wójt przedstawił sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania
uchwał Rady. (zał. nr 24)
Wójt „Kończąc chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo zapomniałem o tym mówić na
Komisjach. Pan Radny Marcin Żurek zapytał o kwestię uchwały, która była podjęta 27 marca 2006
roku, a ona dotyczyła z jednej strony dopłaty do ścieków w Łubianie i na tej samej sesji pierwszą
uchwałą była Uchwała dotycząca uchwalenia stawki, a później dopłata. Rzeczywiście taka
sytuacja miała miejsce raz jedyny w historii Gminy Kościerzyna. Starałem się powiedzieć jakie
były, jaka geneza, co stało u podstaw. Trochę odległy czas powoduje, że do końca tego nie
pamiętamy, ale możliwe, że była jakaś umowa polegająca na tym, że stawki nie chciano
podwyższać zbyt dużo, albo zbyt wysoko, podwyższono ją o jakąś konkretną wartość, to była
chyba 20 gr podwyżka. Natomiast te 17.000 zł z kawałkiem przeznaczone oznaczało, że jakby
dopłata do każdego metra, tych metrów było 77.000 i wynosiła 21 gr. Zapomniałem o tym po
prostu powiedzieć na Komisjach, to mi uciekło. Ostatnia jeszcze dzisiaj informacja. Dzisiaj
dostałem informację z firmy Global z Gdyni, która chciałaby dokonać prezentacji, na pewno
umożliwimy im to, prezentacji możliwości dofinansowania z Regionalnego Programu
Operacyjnego 2.2.1 na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych OZE, tym razem dla
przedsiębiorstw, tych małych i tych średnich. Więc my dzisiaj, tak się zastanawiam gdzie to zrobić,
czy tutaj na sali, czy w jakichś miejscowościach, ale może na sali zrobimy po prostu tutaj,
zaprosimy naszych przedsiębiorców. Mamy 8-go spotkanie, więc ta firma chce przedstawić po
prostu możliwości dofinansowania. Tutaj z tego wynika, że tak jak zwykle trzeba to przygotować
i nabór musi się zakończyć do 17 lutego. Ta edycja, w której myśmy uczestniczyli 10.3.1
właściwie była przeznaczona dla mieszkańców głównie i dla Urzędów Gmin, czyli dla majątku,
którym my zawiadujemy. Ten program RPO 2.2.1 jest właśnie przeznaczony dla przedsiębiorstw
za sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Także będziemy na pewno tutaj starali się jakoś
naszym przedsiębiorcom pomóc, żeby mogli się zebrać w jednym miejscu i uzyskać pełną
informację na temat możliwości dofinansowania.”
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Ad. 6
Zapytania i wolne wnioski.
R. Jażdżewski „Ja mam pytanie do sprawozdania Pana Wójta. Dziękuję za głos. Panie Wójcie,
przekazał nam Pan dużo informacji, dziękuję za to, jednak niektóre z nich były takie trochę
niedoprecyzowane, chciałbym je tutaj doprecyzować. Po pierwsze powiedział Pan, że 2 stycznia
spotkał się Pan z Generalną Dyrekcją, z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji, zatem moje
pytanie dotyczy na jakim etapie jest realizacja tej ścieżki rowerowej, czy ciągu pieszo
rowerowego, jak zwał tak zwał. Chodzi mi o to na jakim to jest etapie, czy jest to na etapie
projektowania, na etapie wykupu, kiedy realizacja?”
Wójt „Z informacji, które uzyskaliśmy jest ogłoszony przetarg, nie jest jeszcze rozstrzygnięty, na
projektowanie. Z tego co myśmy się dowiedzieli, to jakby zakończenie inwestycji powinno być w
2018 roku. Tak wstępnie się prognozuje. Rozmawialiśmy tam na temat pewnego problemu, jakim
jest przejście ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowy. Tam jest po prostu bardzo mało miejsca,
bo mamy z jednej strony jezioro i tego miejsca jest niewiele. Nie wiem, Łubiana. Ja myślałem, że
Pan o to pyta.”
R. Jażdżewski „Może doprecyzuję, chodzi mi o ścieżkę rowerową w kierunku Dobrogoszcza, bo
Pan mówił o Dobrogoszczu, więc ja rozwijam ten temat ciągu pieszego, czy ścieżki rowerowej w
kierunku Dobrogoszcza do jeziora. Dlatego zdziwiony byłem przejazdem kolejowym.”
Wójt „Jeżeli chodzi o te cztery ścieżki, to my przygotowujemy, bo my mamy tam cztery ścieżki.
Dzisiaj właśnie Wicewójt z Panem Grzegorzem Kucharskim jest, bo ja niestety z racji sesji, taki
termin nam wyznaczono, jest w Urzędzie Marszałkowskim i rozmawia z Panem Marszałkiem na
temat kwestii uzgodnień dotyczących pasów drogowych przy drogach wojewódzkich. Mam na
myśli kierunek Skorzewo i kierunek Sarnowy. Właśnie chcę powiedzieć, że my to
przygotowujemy razem, bo są cztery ścieżki rowerowe i ogłosimy jeden przetarg oddzielny na
cztery ścieżki, ale chcemy w jednym przetargu. Oczywiście do każdej ścieżki będzie mogła
przystąpić dowolna firma. Ja nie odpowiem dokładnie, czy to będzie za tydzień, czy za dwa
tygodnie, wtedy kiedy będziemy gotowi, a będziemy gotowi wtedy kiedy będziemy mieli
wszystkie uzgodnienia, tak jak powiedziałem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych praktycznie
już mamy to uzgodnienie, dzisiaj jest Pan Wójt z Panem Grzegorzem Kucharskim w Urzędzie
Marszałkowskim, żeby poczynić te uzgodnienia już ostateczne dotyczące dróg wojewódzkich.
Przesłaliśmy do Zarządu kolei naszą uchwałę, bo chodzi o przejęcie tych wszystkich działek, które
są pod starą sztreką w Wielkim Klinczu i otrzymaliśmy odpowiedź, która jest dobra dla nas i oni
nie będą już potrzebowali żadnej uchwały, że na mocy tej uchwały Wójt może dokonywać, bo tak
byśmy musieli jakąś kolejną uchwałę. Także jak będziemy mieli te wszystkie elementy gotowe,
to ja Państwa poinformuję i wtedy będziemy przystępowali do ogłoszenia przetargu. Natomiast ja
mówiłem o tym, bo Pana interesuje też Łubiana.”
R. Jażdżewski „Nie tylko, jestem Radnym gminy, więc patrzę szerzej. Panie Wójcie idziemy
dalej. 2 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie, ja nie do końca zrozumiałem czego miałoby dotyczyć
dofinansowanie i prosiłbym wtedy o informacje jak wygląda kondycja finansowa szpitala. Szpital
jest jednostką niezależną od nas, więc czego miałoby dotyczyć to dofinansowanie, które miałaby
wnieść Gmina Kościerzyna.
Wójt „Tak jak powiedziałem, ja już o tym mówiłem wielokrotnie, że w ramach Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego oprócz projektów, które my już znamy, czyli termomodernizacja, węzeł
integracyjny jakim jest dworzec, był też zapisany projekt nazwijmy to modernizacji szpitala. Ja
dzisiaj nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć na czym on będzie dokładnie polegał, ale
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powiedziałem, że dlatego, że szpital zmieniał, on cały czas zmienia, w momencie kiedy będzie już
ustalony ten projekt, to powiedziałem, że musi odbyć się spotkanie przedstawiciela szpitala, czy
przedstawicieli szpitala w zależności od tego jak szpital będzie uważał i pewnie z Radą Gminy
Kościerzyna i z Radą Miasta Kościerzyna, żeby dokładnie przedstawić właśnie na czym, czego to
dofinansowanie miałoby dotyczyć, w jaki sposób dzięki temu dofinansowaniu miałaby zostać
wzmocniona pozycja Szpitala Specjalistycznego. Natomiast mówiłem o tym jak wstępnie co jest
planowane. Wstępne planowanie finansowe jest takie, że to jest 85% środków zewnętrznych, 15%
środków własnych, z czego 10% środków szpitala, a po 2,5% miałoby dotyczyć środków Miasta
i Gminy Kościerzyna. Natomiast ja dzisiaj w sposób odpowiedzialny, oni przesłali ten projekt
nam, został przesłany do Pana Marszałka, nie wiem czy ten projekt jest ostateczny.”
R. Jażdżewski „Ja może zapytam wprost, czy to dofinansowanie ma dotyczyć zakupu jakichś
środków trwałych, urządzeń, maszyn? My mamy wzbogacić jakby ofertę szpitala, mamy stać się
jednostką, która ma tu dofinansowywać?”
Wójt „Tak jest niestety w tym projekcie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, że zawsze
udziałowcem musi być Miejski Obszar Funkcjonalny. Dlatego my nasz udział ograniczyliśmy do
możliwego minimum, który został zaakceptowany, na co się Urząd Marszałkowski zgodził, czyli
5%, czyli po 2,5% Miasto i Gmina Kościerzyna. Ale tu nie ma żadnych rozstrzygnięć. To nie jest
tak, że coś tu zostało podpisane. Podpisuje zawsze lider projektu, czyli Pan burmistrz miasta, ale
on może podpisać tylko wtedy w naszym imieniu, jeżeli w naszym budżecie będą przeznaczone
na to pieniądze. Nie ma żadnych pieniędzy przeznaczonych na razie na ten projekt. To jest dopiero
omawiane. Tak jak powiedziałem ten projekt musi zostać przedstawiony, nie jestem specjalistą od
szpitala, nie będę przedstawiał szpitala i mówił o jakichś…”
R. Jażdżewski „Ja mam następne pytanie, 9 stycznia w Urząd Gminy Kościerzyna odbyło się
spotkanie dotyczące ograniczenia do 16 ton ustawionego w rejonie miejscowości Stężyca. Panie
Wójcie, ja już kiedyś na początku tej kadencji pisałem wniosek o to żebyśmy utwardzili drogę
nawierzchnię asfaltową w kierunku do Gostomia, bo do Gostomia nie mamy takiej drogi z terenu
Gminy Kościerzyna. Zatem na jakim etapie jest, bo Pan wspominał o tej drodze w perspektywie
nie wiem jakiej, na jakim etapie jest realizacja tego projektu z Wieprznicy do Gostomia koło
naszego wysypiska śmieci?”
Wójt „To nie jest nasza droga, to jest droga powiatowa. Z Wieprznicy do Gostomia to jest droga
powiatowa. Cały odcinek drogi z Kościerzyny do Gostomia, czy cały, tam zawsze można gdzieś
w bok pojechać, ale mówimy o tym prostym odcinku, to jest droga powiatowa. My mówimy o
tym, że w związku z tymi trudnościami, które są, jest pewna umowa, na razie wstępna umowa, list
intencyjny, ja go przesłałem i konsultujemy go. On ma dotyczyć zmiany przewozu tego urobku
żwirowego nie przez Stężycę, a z Gostomia w kierunku drogi krajowej 20 na wysokości, tak jak
powiedziałem jedziemy z Gostomia do Owśnic, skręcamy w prawo, ci którzy wiedzą to wiedzą i
jedziemy do drogi krajowej włączając się na wysokości Leśnego Dworka w Kornem. My
częściowo tą drogę zmodernizowaliśmy w tym roku przy współudziale pieniędzy z Nadleśnictwa.
Ona jest absolutnie za wąska i dlatego o tym mówiliśmy i dzisiaj żeby mówić o tym trzeba dokonać
kolejnej modernizacji nakładając kolejną nakładkę, wzmacniając na tym odcinku, ale tam jest
odcinek drogi powiatowej.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Większość, połowa tej trasy jest powiatowa.”
Wójt „Jakby po naszej stronie te nakłady powiedzmy, że też są jakieś, ale ja jeszcze raz mówię,
to nie ma być inicjatywa Gminy Kościerzyna, to jest inicjatywa wspólna i zaangażowanie ma być
wspólne i to co powiedziałem na tym spotkaniu większość tego urobku jest wywożona do
Trójmiasta i nie wyobrażam sobie, żeby w realizację tego projektu na przykład nie był
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zaangażowany Pan Wojewoda, czy Pan Marszałek. Nasz żwir jest wywożony do Trójmiasta
naszymi drogami i tylko my mamy je remontować.
R. Jażdżewski „Ja sobie przypominam spotkanie, które odbyło się w tej sali, byliśmy my Radni i
byli przedstawiciele żwirowni, które wydobywają ten urobek i na moje pytanie odnośnie
utwardzenia tej drogi, ja uzyskałem wtedy odpowiedź, że przedstawiciele tychże żwirowni wesprą
w tej inicjatywie. Z tego co mi wiadomo to do dnia dzisiejszego oni nas nie wsparli, a od dwóch
lat prowadzą już wydobycie, więc czas płynie. Ale idźmy dalej. Ja mam jeszcze takie pytanie
odnośnie tego co Pan wspomniał, było spotkanie z przedstawicielami WKU w Gdańsku, czy Pan
jako Wójt, czy Starosta, czy Państwo wskazaliście jakieś miejsce na tą jednostkę obrony
terytorialnej?”
Wójt „Ja nie byłem na tym spotkaniu, natomiast na tym spotkaniu był Wicewójt i miejsce
wskazane, nie wiem jaki jest dalszy ciąg, to jest stary internat należący do powiatu, czyli to jest
internat przy szkole drzewnej. My na terenie naszej gminy nie mamy takiego…, ale Gostomie,
gdzie Gostomie. My nie będziemy wskazywać. To powiat jest właścicielem. Z tego co wiem
wstępnie wskazano miejsce. Ja nie wiem jaka jest dalsza droga tego.”
R. Jażdżewski „Myślę, że dużo lepiej przygotowany na taką jednostkę jest na przykład Garczyn
ośrodek powiatowy, gdzie już jest jakaś namiastka strzelnicy i powiedzmy obiekty nazwijmy to
pseudo koszarowe, niż w centrum miasta organizowanie czegoś takiego. Chyba, że to tylko miałby
być tylko magazyn, albo siedziba sztabu. Idźmy dalej. Dochodzimy do ciekawej informacji 17
stycznia Wójt Gminy uczestniczył w Zgromadzeniu Związku Gmin Wierzyca. Państwo
przyjęliście budżet. Mnie interesuje, czy ten budżet jest przyjęty z jakimi deficytem, jaki Państwo
przewidujecie deficyt, jeżeli tak, to w jakiej kwocie? Interesuje mnie również na koniec roku jaka
kwota obecnie jest niezapłaconych zobowiązań. Jak zwał tak zwał, ja myślę o długu, jaki jest dług,
jakie są niezapłacone zobowiązania.”
Wójt „Przyjęty budżet równoważy się. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię dotyczącą, bo
rozumiem, że Pan o to pyta, dotyczącą tej uchwały, która zobowiązywała gminy do wpłaty.
Myśmy taką wpłatę dokonali. Większość gmin taką wpłatę dokonała. Cztery gminy w tym
terminie nie dokonały tej wpłaty. To była gmina Miasto Starogard Gdański, Osiek, Zblewo i
Przywidz. Gmina Osiek już wpłaciła, gmina Przywidz poprosiła o rozłożenie na raty, z tego co
wiem w styczniu, w lutym mieli zapłacić, Zarząd wyraził zgodę, gmina Zblewo też poprosiła na
raty, natomiast miasto Starogard z tego co wiem nie złożyło żadnego wniosku, miasto Starogard
nie zapłaciło i z tego co wiem otrzymało wezwanie do zapłaty. Ja teraz nie pamiętam, ale możemy
się umówić, że ja Państwu prześlę, ile jest zobowiązań, jaki jest deficyt na koniec roku?”
R. Jażdżewski „Państwo w budżecie nie założyli deficytu. Budżet z tego co słyszę równoważy
się. Mieliśmy informacje wcześniej, że były zobowiązania wcześniej nie zapłacone, one były zdaje
się 6.500.000 zł, czy 6.800.000 zł chyba. Różnie to było, bo to w różnych miesiącach różne kwoty
były podawane. Mnie interesuje na koniec roku, bo na pewno Zarząd musiał przedstawić Radzie
Związku taką informację, więc jaka kwota była niezapłaconych zobowiązań?”
Wójt „Wydaje mi się, ja teraz dokładnie nie pamiętam, ale jeżeli miasto Starogard miało zapłacić
1.500.000 zł, gmina Osiek 100.000 zł, gmina Zblewo…, to znaczy to jest ponad 2.000.000 zł, ale
to są te faktury, które nie zostały popłacone, bo gminy nie zapłaciły. Natomiast oczywiście tak jak
dzisiaj powiedziałem gmina Osiek już zapłaciła swoje zobowiązania, gmina Przywidz płaci w
ratach, nie pamiętam, w styczniu albo w lutym i wiem, że gmina Zblewo też chciała zapłacić w
ratach, ale nie mam informacji na ten temat, czy już zapłaciła, czy nie, ja mogę o tę informacji się
zapytać. Natomiast wiem, że największy problem jest z miastem Starogard, bo miasto Starogard
ani nie zapłaciło, bo czasami jest tak, że występujemy o prolongatę, bo będziemy mieli w styczniu,
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w lutym pieniądze, wiem, że nie wystąpiło z takim wnioskiem. Możemy się tak umówić, bo ja to
gdzieś mam, ja Państwu to wyślę mailem dokładną informację dotyczącą tego jakie to są kwoty.”
R. Jażdżewski „Ja mam jeszcze jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. W plakacie, w
którym z uroczystych obchodów z okazji XXV-lecia gminy jest pewna nieścisłość, tak bym to
nazwał, zespół, o którym Pan wspomniał, czyli Papa Dance, pisze się Dance, a tam jest Papa De.
To wtedy może to nie jest Papa Dance tylko coś innego, bo wtedy brakuje jakby pełnej nazwy
zespołu.”
Wójt „Wydaje mi się, ja to tak powiedziałem, ale tak się dzisiaj ten zespół nazywa, czyli Papa De.
Ja tak powiedziałem Papa Dance chcąc Państwu powiedzieć co to jest za zespół. To jest zespół w
zmienionym składzie nie Papa Dance, tylko Papa De.”
M. Żurek „Panie Wójcie, Rafał mnie troszeczkę wyprzedził z tym pytaniem, bo mam pewną
wiedzę na dzień 19 stycznia jeżeli chodzi o zobowiązania gmin głównie wychodzących ze
Związku i na 19 stycznia kwota zaległości gmin wobec Związku to jest 2.280.000 zł. Wójt mówi,
że Osiek chce płacić w ratach, Osiek ma do zapłaty 77.000 zł, czyli już zapłacił 77.000 zł,
Przywidz w ratach miał do zapłaty 182.000 zł, Zblewo też chce płacić w ratach i ma 362.000 zł,
Gmina Kościerzyna była hojna, bo zapłaciła dwa tygodnie przed terminem, nie wiem czy rachunek
jest oprocentowany, czy nie, ale 500.000 zł przez dwa tygodnie był urosło tego nie wiem, ale byli
pierwsi, którzy zapłacili, nie zapłacił Starogard Gdański 1.500.000 zł i jakaś jest drobna kwota
Smętowo Graniczne zabrakło im 39.000 zł, Stara Kiszewa zabrakło 100.000 zł i takie informacje
są. Pewnie niewiele do dzisiaj się zmieniło. Wójt mówi, że wysłali wezwania do zapłaty. Teraz
moje pytanie, powtórzę z poprzednich sesji, co w sytuacji, gdy gminy wychodzące nie zapłacą?
Jest około 2.000.000 zł na dzień dzisiejszy do zapłacenia. Związek może stracić płynność? Może
stracić, jak te gminy nie zapłacą. Co nam dadzą wezwania do zapłaty? Wójt zapewniał, że my jako
Gmina Kościerzyna nie będziemy płacić raz za mieszkańców, za których zapłaciliśmy i jeszcze
raz za gminy, które wyszły i nie mają zamiaru zapłacić, a nie ukrywajmy Starogard Gdański nie
ma zamiaru zapłacić i on się nawet z tym nie kryje. To będzie pierwsze pytanie.”
Wójt „Nie wiem czy Starogard Gdański nie ma zamiaru zapłacić, bo to jest zupełnie osobna
kwestia. My poinformowaliśmy Zarząd, by na mój wniosek powiadomił Regionalną Izbą
Obrachunkową i Wojewodę dlatego, że każdego Wójta i każdego Burmistrza obowiązkiem było
wprowadzenie tej kwoty do budżetu. Jeżeli Rada nie wyraziła zgody, to obowiązkiem Wójta,
Burmistrza, Prezydenta było poinformowanie Pana Wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową
o tym fakcie i te instytucje powinny wydać zarządzenie zastępcze zobowiązujące do zapłaty tego.
Dlatego, że Uchwała ta jest uchwałą obowiązującą. Ja oczywiście nie jestem upoważniony do
wypowiadania się za te instytucje, ale wiemy, że Zarząd to zrobił. Jaka będzie teraz konsekwencja,
jaka droga, ja nie umiem na to odpowiedzieć. Natomiast na mój wiosek wiem, że to zostało
zrobione.”
M. Żurek „Związku Gmin Wierzyca ciąg dalszy. Panie Wójcie, kto jest odpowiedzialny za
zatrudnienie w Związku Gmin Wierzyca, Pan Przewodniczący, Pan Krystian Kamień, za
zatrudnienie pracowników w Związku? Na moje pytanie do Pana Prezesa Związku Pana Krystiana
Kamień, czy Pana Krystiana Kamienia, nie wiem czy się odmienia, jakie jest zatrudnienie, jakie
było zatrudnienie od początku roku 2016, ono sukcesywnie rosło, ono rosło minimalnie po wyjściu
gmin, na dzień dzisiejszy jest to blisko 30 etatów, jeśli dobrze pamiętam, już odpowiadam, na
dzień 31 grudzień, na dzień udzielenia odpowiedzi, czyli początek stycznia jest 29,75 etatu.
Największe zatrudnienie w historii Związku, mamy połowę mieszkańców do obsługi i na pytanie
do Pana Przewodniczącego co zrobił w kierunku zmniejszenia zatrudnienia, Pan Kamień
bezczelnie odpowiada, że nie jest od zatrudnienia w Związku. Więc się pytam kto? Pan Krystian
Kamień informuje, że rolą Przewodniczącego Zarządu nie jest zmniejszanie zatrudnienia, a
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jedynie realizacja powierzonych obowiązków. To kto będzie zmniejszł zatrudnienie Związku,
Wójt Gminy Kościerzyna?”
Wójt „Mogę Państwa poinformować, że ten temat był przedmiotem dyskusji i z wiedzy, która
została nam przekazana przez Pana Krystiana Kamienia, to zatrudnienie będzie się zmniejszać z
różnych powodów, bo część pracowników jest zatrudniona na czas określony i tym pracownikom
te umowy nie będą przedłużone. Poinformował też, że część zamierza odejść sama znajdując sobie
jakieś inne rozwiązanie. O tym mówiliśmy, że nie wyobrażamy sobie w dłuższej perspektywie, że
na początku jeszcze żeby kwestie regulować, szczególnie jeżeli chodzi o kwestii ściągalności
pieniędzy, to jakieś zatrudnienie jest potrzebne. Natomiast w dłuższej perspektywie na pewno to
zatrudnienie musi się zmniejszyć. Co do tego nikt nie ma wątpliwości.”
M. Żurek „Na dzień dzisiejszy odeszła jedna osoba, nie wiem czy z przymusu, czy sama, niestety
to była Pani Ania Zielińska, była to jedyna osoba, która z tego mojego poziomu, szło z nią
współpracować, podziękowała za długą współpracę, bo z Panią Anią byłem naprawdę w
kontakcie, kobieta, która wiele pomogła, wiele wyjaśniła, a reszta ta miała wszystko tam, gdzie
mieć nie powinna. Panie Wójcie wspomniał Pan o windykacji przez Związek. Proszę mi
powiedzieć, czy to jest normalne, że Związek Gmin Wierzyca swoich dłużników, czyli nas
mieszkańców bez informowania, bez wezwania do zapłaty, bez informacji o zapłacie leci z tym
prosto do skarbówki i z tytułem wykonawczym? Z grubej rury, bez przypomnienia, bez niczego,
od razu tytuł wykonawczy.”
Wójt „Mnie się wydaje, że to jest niemożliwe dlatego, że, tutaj Pan skarbnik na pewno jest lepiej
zorientowany, ale moim zdaniem muszą być dwa upomnienia, to znaczy trzeba przypomnieć.”
Skarbnik „Akurat u nas my robimy tak, to co mówiłem, my możemy bez upomnienia to wysłać.
Natomiast my przyjęliśmy od lat, że my ludzi szanujemy, bo niektórzy zapomną, że od razu nie
wysyłamy po 10-ciu, czy iluś dniach tytuł wykonawczy, tylko wysyłamy jedno upomnienie, a
następnie drugie. Dopiero po drugim upomnieniu, po odczekaniu jakiegoś tam czasu, też 10-ciu,
czy iluś dni wysyłamy wszystkim tytuły wykonawcze. Nie wszystkim, bo jeżeli jest mała suma do
zapłacenia to…”
M. Żurek - nie zarejestrowano wypowiedzi.
Skarbnik „Raczej nie, staramy się przynajmniej, bo są również koszty tego upomnienia i wysyłki
i tak dalej. To wszystko kosztuje. Za 100 zł my nie będziemy po komornikach. Ale są tacy, którzy
przez 2-3 lata, uzbiera się to dużo i wtedy. Zaczynamy gdzieś od 5.000 zł, 4.000 zł, to już
wysyłamy.”
Wójt „Ja tylko dopowiem, wiem, że zawsze przedtem była taka praktyka upomnień. Ja tego nie
wiem. Ja tego nie śledzę, ale raczej tak się umówiliśmy, że powinny być upomnienia
przypominające o płatności i dopiero po tych upomnieniach. Ja mogę zapytać Pana Krystiana
Kamienia, ja pierwszy raz słyszę, że bez upomnień jest sprawa kierowana do Urzędu Skarbowego.
Nic na ten temat nie wiem.”
M. Żurek „Rozumiem, że ewentualne upomnienia są wysyłane listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, a nie listem zwykłym, który może trafić wszędzie. Nie wiem jak Pan
skarbnik powie, jak to wygląda ze strony urzędu.”
Skarbnik - nie zarejestrowano wypowiedzi.
M. Żurek „W takim razie po sesji ja wyśle Panu Wójtowi imię i nazwisko oraz adres osoby, która
nie otrzymała listem poleconym ani jednego upomnienia, ani jednego wezwania, od razu ze
skarbówki zajęcie egzekucyjne. Jeszcze bardzo ładne słowa Pan Edek, Pan skarbnik powiedział,
że gmina szanuje mieszkańców, a Związek ma inne zdanie na temat mieszkańców. Ta osoba
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dzwoniła do Urzędu Skarbowego w sprawie tej egzekucji informując urzędnika w Urzędzie
Skarbowym, że dzień przed otrzymaniem tego tytułu wykonawczego do ręki, zajęcia
egzekucyjnego wpłaciła tę kwotę, nawet troszeczkę większą na konto Związku Gmin Wierzyca,
jak ma dalej postępować, nie, ma dalej czekać, obowiązkiem Związku, nie wiem czy Pan skarbnik
potwierdzi po wpłynięciu pewnej kwoty nie przez urząd, tylko osoby fizycznej powinien się
zwrócić do Urzędu Skarbowego o uchylenie egzekucji. Nie wiem ile ma czasu dzisiaj, ale będę z
tym człowiekiem rozmawiał, będę wiedział, czy Związek raczył już poinformować Urząd
Skarbowy o uchyleniu. To jest takie coś. Teraz kolejne pytanie, Panie Wójcie…”
Skarbnik „Przede wszystkim jeżeli zapłacił, to powinien komornika, czy Urząd Skarbowy, ten,
który zapłacił poinformować. Poinformował i Urząd Skarbowy występuje z zapytaniem, bo tam
są jeszcze koszty i teraz w zależności, to jest gdzieś 5% tych kosztów, które Urząd Skarbowy
pobierze i jeszcze jest komornik, jak już komornik był. A więc tu musi być zgoda. Teraz tak, jeżeli
Urząd Gminy nie wyrazi zgody, Urząd Skarbowy zwraca się do nas, gmina powie dobrze,
zgadzamy się, to to wszystko… na tym to polega. Urząd Gminy nie może wystąpić do Urzędu
Skarbowego, bo inaczej zaraz by się przyznała, dobra my wam zapłacimy, nie, odwrotnie powinno
być. My narażamy gminę w tym przypadku na koszty nasze.”
Wójt „Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Ja oczywiście zgadzam się, że to upomnienie powinno być,
natomiast też wielokrotnie mówiono o tym, że Związek źle działa, że nie windykuje tych rzeczy,
a teraz słyszę, że jak już windykuje to też jest źle. Chociaż zgadzam się, że powinno być
upomnienie. My o tym mówiliśmy, jak tutaj słyszę, jakby nie ma obowiązku prawnego, ale
pamiętajmy o jednej rzeczy, że takie upomnienie to też są koszty. Ja sam kiedyś mówiłem, ja takie
upomnienie dostałem, nie ma się czym chwalić, ja też takie upomnienie dostałem i za to
upomnienie zapłaciłem11,80 zł, już nie pamiętam ile, 11,60 zł. Ale tak jak powiedziałem ja zwrócę
się z prośbą do Pana Krystiana Kamienia, żeby jednak ten system upomnień stosować. Natomiast
powiem tylko jedną rzecz. Zobowiązaliśmy Zarząd do spotkania się z naczelnikami Urzędów
Skarbowych, żeby zastanowić się jak ta windykacja, żeby była ona bardziej skuteczna, bo ona nie
jest skuteczna. Dlatego, że jak Państwo wiecie 6.700.000 zł, nie pamiętam dokładnie ile, takie były
w listopadzie, czy tam w grudniu zobowiązania mieszkańców, DO-1, DO-2, DO3, nie pamiętam
tego dokładnie i teraz chodzi o to, żeby te pieniążki ściągnąć. Bo gdyby te pieniądze były, to
byśmy tutaj o żadnych problemach nie rozmawiali. To byłoby wszystko wyprostowane.
Problemem jest to, że tych pieniędzy nie ma.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Panie Marcinie, ja tylko Panu dopowiem, Pan Edek słusznie
zauważył, bo ja tutaj z Krzysztofem rozmawiałem, jeżeli chodzi o podatek, petent, czy ten
podatnik otrzymuje decyzję podatkową, która jest formą faktury, czyli kwotą do zapłaty. To w
tym przypadku jeżeli jest ta kwota do zapłaty, ale generalnie nikt nie dostaje tej faktury do zapłaty,
czyli żaden przedsiębiorca nie musi płacić komuś, jeżeli nie otrzyma faktury. Podstawą do
zapłaty…”
Wójt „To jest nieprawda. Tutaj obowiązuje inny system. Jest złożona deklaracja. Na podstawie
tej deklaracji każdy otrzymał informację i ma specjalny swój numer konta i co miesiąc powinien
wpłacać kwotę 54 zł, a przedsiębiorca, który deklaruje, że na przykład ma tyle koszy, w takich, w
takich, wpisuje kwotę i on sam deklaruje się do tego zobowiązania do zapłacenia tej kwoty.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Jeżeli to jest formie deklaracji, czyli generalnie jest to, dobrze.”
M. Żurek „Jeszcze dwie sprawy dotyczące Związku. Panie Wójcie, Związek Gmin Wierzyca,
może inaczej, jeden z przedsiębiorców odwołał się od decyzji Związku odnośnie określonej przez
Związek opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości, gdzie jest prowadzona
działalność gospodarcza. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości oddaliło decyzję
Związku wykazując tam między innymi nieprzestrzeganie prawa przez Związek. Ja Panu Wójtowi
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wyślę taką, bo mam kopię. Także temat jest bardzo ciekawy. A co jest najlepsze, jak składałem
wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Związek zarzucając Związkowi, że nie bierze pod
uwagę ustawy, która jest nadrzędna nad uchwałami Związku, to Związek Gmin Wierzyca uchwałą
Rady, czyli między innymi Pana oddalił to moje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.”
Wójt „Ja tylko przypominam o systemie prawnym w Polsce. Ustawa jest nadrzędna. Uchwała
Zgromadzenia Związku, Uchwała Rady, każda jest sprawdzana. Ona żeby wejść w życie, to też
jest cały system prawny, jeżeli, to trzeba zaskarżyć uchwałę, bo mamy takie sytuacje, że uchwały
są zaskarżane, wtedy organ nadzoru sprawdza. Ale organ nadzoru zazwyczaj sprawdza każdą z
Uchwał, bo my każdą uchwałę dostarczamy do organu nadzoru i one są sprawdzone ze zgodnością
z prawem. Jeżeli, tak jak była uchwała dotycząca opłat, ileś gmin zaskarżyło, ale Wojewoda nie
uchylił tej uchwały dlatego mówię, że te uchwały są sprawdzane. Jeżeli Uchwała jest w obrocie,
to oczywiście Zarząd posługuje się tą uchwałą, która jest w obrocie. Tak samo jak ja posługuję się
uchwałą, którą uchwala Rada Gminy.”
M. Żurek „Żeby nie męczyć już tematu, bo Związek już mało kogo interesuje. Panie Wójcie mam
pytanie jeżeli chodzi o tą aplikację Blisko. Proszę mi powiedzieć, rozumiem, że to jest w fazie
testów, ja to zainstalowałem, tam się błędy pokazywały, nie wiem, czy ktoś tą informację ode mnie
odczytuje, odpowiedź zwrotną dostałem jednego razu. Do czego zmierzam, jaki jest koszt, czy
abonament jakiś płacicie, nie mówią o SMS-ach, tylko samej aplikacji na SmartPhone, jest to jakiś
wielki ciężar, czy wykup tej usługi, żeby móc tam wpisywać te informacje do wysyłania
mieszkańcom.”
Wójt „Za cały rok zapłaciliśmy 7240 zł z tym, że to jest opłata stała ta pierwsza aplikacyjna,
aktywacyjna i ona wynosiła nie pamiętam teraz dokładnie, ale możemy to sprawdzić, nie wiem
2.000-ileś zł, 200 zł miesięcznie za abonament. Tak jak powiedziałem w aplikacji Blisko, jak ktoś
ma smartfona, to mamy 200 zł opłaty stałej miesięcznej. Teraz w przypadku smartfona nie płacimy
nic. Tylko w przypadku SMS-ów płacimy za SMS, ale 12.000 SMS-ów jest darmowych, czyli
1.000 SMS-ów miesięcznie.”
M. Żurek „Czyli dla wioski to zbyt duży ciężar, żeby to udźwignąć i takie coś wykupić. Pokazał
się na razie jeden komunikat z tego co wiem po składaniu wniosków na wymianę tych, tych. Było
na razie jeden komunikat wysyłany z urzędu. Do czego zmierzam, ja mówię teraz o samej
aplikacji. Ja zarejestrowałem numer telefonu i aplikację mobilną. Na SMS informacja nie przeszła
mimo zarejestrowania, a informacja, która przyszła mobilna na smartfona tam był albo link z
błędem, albo przekierowywało coś. Także ten odnośnik nie zadziałał. Ja to wyłączę oczywiście,
to jest faza testowa, zobaczę jak to działa, żeby mieszkańcom pomóc, żeby mieszkańcom coś.”
Sekretarz K. Knopik „Jeśli ja mogę trochę słów o tej aplikacji, może się tak zdarzyć, że my nie
wszystkie informacje będziemy wysyłać zarówno jako SMS, jak i aplikacja mobilna. To o czym
mówił wcześniej Pan Wójt - aplikacja daje możliwość dołączenia zdjęć, plakatów, plików pdf,
zaznaczenia na mapie lokalizacji danego wydarzenia. My nie mamy tej możliwości w krótkiej
wiadomości tekstowej. Z zasady jest 160 znaków, więc może się tak zdarzyć, że informacje pójdą
tylko dla tych, którzy mają aplikację. Dlatego my zachęcamy mieszkańców, jeżeli ktoś ma taką
techniczną możliwość, żeby raczej wybierać aplikację. Po pierwsze dla nas bezkosztowo, a po
drugie znacznie więcej informacji jest możliwość przekazania. Pracujemy jeszcze nad jedną
kwestią. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni uda się to rozwiązać, nad połączeniem naszej
strony internetowej z aplikacją tak aby automatycznie wszystkie informacje, które są umieszczane
na stronie internetowej były również przekazywane w aplikacji BLISKO dla wszystkich
zarejestrowanych użytkowników. Tam są pewne problemy po stronie naszego operatora strony
internetowej tym razem, ale są w trakcie rozwiązywania informatycy, więc mam nadzieję, że w
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ciągu najbliższych dni uda się to połączyć i każda informacja ze strony internetowej pójdzie do
użytkowników aplikacji.”
M. Żurek „Jeszcze jedno pytanie, jeśli jesteście już abonentem, mam taką prośbę, jeżeli Wójt na
takie coś przystanie, gdyby były zainteresowane wioski korzystaniem z tego we własnym zakresie,
to czy jest możliwość podpięcia się pod to, czy w ramach pieniędzy ze wsi, czy coś. Ja o tym
kiedyś myślałem wiedząc, że to są koszty i mnie prywatnie stać na to nie będzie. Jeżeli wieś
przeznaczy środki, to może takie coś zrobimy, ale może byłoby taniej gdybym mógłbym być
również nadawcą dla samej Łubiany na przykład. Nie jako Urząd Gminy, tylko jako wieś.”
Wójt „Możemy to sprawdzić, dzisiaj nie umiemy na to odpowiedzieć.”
J. Zaborowski – sołtys Grzybowa „Ja mam taką dobrą wiadomość dla sołtysów, a mianowicie
do Sejmu wpłynął druk nr 1137 mówiący o dietach dla sołtysów. Ma już opinię biura prawnego
Sejmu. Wprawdzie złożył go klub Polskiego Stronnictwa Ludowego. Co niektórzy mówią, że to
jest gorący okres polityczno-wyborczy i w związku z tym trzeba coś pokazać. Tak się składa
niektórzy z was na pewno to pamiętają, że 13 lat temu wyobraźcie sobie już była procedowana
sprawa dodatków do emerytur, rent i wszyscy z was ci co już wtedy byli sołtysami, może ci nowi
nie wiedzą, tam były głosowane te dodatki, chodziło o 25% do emerytury, bądź do renty sołtysa.
Ale w tej chwili oni chcą i to tu w tym wniosku jest, w tym druku prawie 1000 zł miesięcznie. Z
tego by było potrącane tylko ubezpieczenie. Jeśli ktoś ma rentę, czy emeryturę, to zdrowotne. Ale
taki druki jest i ma pozytywną opinię biura prawnego Kancelarii Sejmu, Minister Sprawiedliwości
nawet i Prokuratora Generalnego. W każdym bądź razie jest procedowany. Tylko jedna rzecz mnie
tutaj niepokoi, bo ci z posłów, którzy tutaj się podpisali pod tym wnioskiem, pod tym drukiem, to
akurat wtedy jak to było opracowane 13 lat temu byli temu przeciwni. Teraz pytanie. Punkt
widzenia zależy od punktu siedzenia. Uczestniczyłem we wtorek w posiedzeniu wojewódzkiej
Komisji dialogu społecznego, gdzie po 10 latach ktoś sobie przypomniał, że jest taki prezes
sołtysów i zostałem zaproszony. Miałem możliwości kij w szprychy włożyć. Byli niektórzy
zdziwieni. Rozglądając się po sali widziałem tych samych ludzi, którzy byli 13 lat temu. Niektórzy
już się postarzeli, zniedołężnieli, ale są, siedzą i dyskutują. Tak się złożyło, że jeden z uczestników
mówi, to już jest najwyższy czas, żeby o was, o sołtysach pomyśleli, o tej starszej grupie, ale jeden
mocny polityk powiedział mi później po konferencji tej, że najbardziej mogą liczyć dzisiaj na
sołtysów. Sołtysów w Polsce jest 40.340 osób i gdyby to zostało zrealizowane, to jest mocna siła,
bo to trzeba mnożyć razy 10, 100, a nawet 1000 w zależności od miejscowości. A druga sprawa
wiadomo co zaczynają wyrabiać co niektórzy, to też jest polityczno-organizacyjne sprawa
związana ze zmianą ordynacji wyborczej. Jedno jest pewne dotyczące wójtów, prezydentów,
burmistrzów, ale również inaczej mają być wybierani starostowie. Inaczej mówiąc jest to również
już w opracowaniu, nie w takiej samej formie jak dzisiaj, ale mają być wybierani starostowie po
prostu tak jak Wójt, Burmistrz, Prezydent bezpośrednio. Prawdę mówiąc ja powiem tak od tych
13 lat ja o tym trąbiłem na każdej konferencji, że tak powiem na każdej radzie krajowej i wtedy to
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Pan Ireneusz Niewiarowski w początkach
działalności był za, za tymi dodatkami, za tymi 25%, co wtedy mogło stanowić nie tak jak dzisiaj
1000 zł, ale 200 zł, 250 zł, też by ratowało niejednego rencistę, niejednego emeryta, bo w
większości to są ludzie, którzy mają krusowskie świadczenia. To wtedy on był za. Jak został
senatorem, to wyobraźcie sobie zapomniał i wtedy ja byłem be, be, bo ja go po prostu, że tak
powiem ciągle molestowałem o to. Także dziękuję za uwagę i uważam, że na 03.02.2017 roku w
nadziei dla was wszystkich jest to chyba dobra wiadomość. Zobaczymy jak to na nasze konto
wpłynie. W każdym bądź razie Panu Wójtowi przekazałem kopie tych wszystkich dokumentów.
Pan Wójt mi zwrócił uwagę, że to niecałe, pomieszane, ale na końcu jest Panie Wójcie wyliczenie,
niecałe 400.000.000 w uzasadnieniu. Na końcu jest, że przyjmując w skali miesięcznie połowę
minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2000 zł według rocznika statystycznego 2017, co
17

stanowiło by to ten 1000 zł, koszty, które obciążą budżet Państwa, nie samorządu, wyniosą
500.000.000 zł. Jest jeszcze opinia pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego to, że ta
problematyka nie leży, jest poza obszarem działania Prokuratury, zakresu, kompetencji, uwag nie
zgłaszają. Także miejmy nadzieję, że coś się w tym przedmiocie zmieni. Zresztą w marcu się
spotkamy na nadzwyczajnym zjeździe sołtysów, dosyć dużym zjeździe w Kościerzynie, bo gdzieś
w granicach 400-500 ludzi znajdzie się z całego województwa. Jeszcze nie wiem gdzie to będzie.
Co niektórzy, którzy będą mieli do gadania, którzy będą decydować o tym, będą zaproszeni i
wtedy będziecie mieli możliwość poznać szczegóły bliżej.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Dziękuję panie Janie, oby to przeszło. Ja się obawiam, że jak
będą wybory sołtysów, to na kartce kandydaci się nie zmieszczą. To jest żart, ale teraz Pani Danuta
Szczepańska.”
D. Szczepańska „Odnośnie tych dożynek. Panie Wójcie myśmy wcześniej rozmawiali, żeby to
zrobić w sobotę. Ja jestem jednak za tą sobotą, że nie 3 września, a 2 września. Już tak wstępnie z
proboszczem rozmawiałam i on nie miałby sprzeciwu.”
Wójt „Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja zawsze mówiłem, każda zmiana była zawsze źle
widziana, więc jak niedziela, to niedziela. Uważałem, że w sobotę jest lepiej. Nie chcę mówić o
trzeźwieniu, ale wtedy łatwiej jest jednak na tą zabawę pójść, bo niedzielę jest odpoczynek. Także
jak najbardziej możemy ustalić 2 września. To jest wstępny program. Jeżeli będzie zgoda, to ja
jestem jak najbardziej za tym, żeby było to 2 września. Jeszcze pamiętam właśnie, że taki argument
był, że to powinno być ze względu na mszę w niedzielę.”
R. Jażdżewski „Panie Wójcie, już tak korzystając, dobrym zwyczajem było tam gdzie są dożynki
zrobić drogę, tak jak było w tym roku, to myślę, że w tym roku.”
Wójt „Z tego co pamiętam dzisiaj właśnie złożyliśmy wniosek o drogę, część drogi w ramach
dróg śródpolnych tym razem do Hamerbergu. To jest jakby trzeci odcinek. Tutaj z Panią Danką
dogadaliśmy się, że jest to kontynuacja tylko w inną stronę.”
M. Żurek „Czy wpłynęły jeszcze jakieś propozycje odnośnie wyjazdu studyjnego? To jest
pierwsze pytanie i drugie pytanie, na samo zakończenie sprawozdania jak Pan przedstawiał Pan
wyczytywał imprezy gminne w skali roku, żeby nam przysłać taką informację, bo człowiek nie
był w stanie zanotować. Ja nie kojarzę, żebyśmy dostali ten wykaz.”
Wójt „Ja rozumiem, że chodzi o tę wstępną propozycję tych imprez, które są zaplanowane.
Wstępna propozycja imprez, która jest zaplanowana z okazji 25-lecia Gminy Kościerzyna. Nie. A
to prześlemy Państwu mailem. Czyli ja rozumiem, że poprawiamy tam z 3 września na 2 września.
OK, dobrze.”
M. Żurek – niezarejestrowano wypowiedzi.
Wójt „Będziemy się nad tym zastanawiać dlatego, że chcemy, żeby każdy wyjazd miał jakieś
racjonalne przesłanie. Także na pewno będziemy nad tym rozmawiać. To jest wrzesień,
październik, więc mamy jeszcze trochę czasu.”
R. Jażdżewski To jest w październiku, rozumiem tak, w przybliżeniu. Panie Wójcie krótkie
pytanie na koniec, czy Gmina Kościerzyna dostała już dofinansowaniu do orlików? Program Orlik,
czy on jest realizowany, czy on w tym roku będzie dalej kontynuowany, czy program został
zawieszony, bo my mieliśmy taką informację na koniec zeszłego roku, że program został jak
gdyby zamknięty.”
Wójt „Ja mam taką informację jak przedstawialiśmy, że program został zawieszony. Nie mamy
innej informacji. Co prawda mogę zaraz poprosić Pana Grzegorza Daszkowskiego. Jeżeli byśmy
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mogli chwilę poczekać, ale on nie informował mnie o zmianie informacji. Na pewno gdyby była,
to na pewno by mnie poinformował. Czasami różnie bywa. Za chwilę poprosimy Pana Grzegorza.
Dosłownie minutę, za chwilę Pan Grzegorz będzie.”
R. Jażdżewski „Korzystając jeszcze, przy tych uroczystościach 25-lecia, bo tam jest napisane
turniej kół gospodyń wiejskich, ile mamy kół gospodyń wiejskich?”
Wójt „Ja teraz dokładnie nie pamiętam, kilkanaście, 12, 13. Oczywiście pytanie, czy wszystkie
mają rejestrację, to jest zupełnie osobna kwestia. Natomiast takie, które funkcjonują, działają,
spotykają się, oczywiście my adresujemy do wszystkich kół gospodyń wiejskich, żeby wzięły
udział i to koło decyduje, czy bierze, czy nie bierze. Koła gospodyń wiejskich wszystkie
otrzymały. Mamy 12. Nie wszystkie są aktywne. Aktywność może nie jest na tyle duża, żeby
startować. Natomiast wszystkie koła otrzymał regulamin, wszystkie wiedzą jakie konkurencje, bo
tak naprawdę konkurencje nie są przez nas ustanawiane, tylko przez Zarząd kółek rolniczych,
który generalnie wtedy organizuje turniej kół gospodyń wiejskich na poziomie powiatowym, a
potem wojewódzkim.”
R. Jażdżewski „Ad vocem tego, miejscowości, które nie posiadają kół gospodyń wiejskich nie
będą w takim razie reprezentowane w tym turnieju w czasie 25-lecie gminy?”
Wójt „Mówimy o tym, że turniej kół gospodyń wiejskich jest elementem tego 25-lecia. Będziemy
o tym mówili, o tym 25-leciu. Gdyby nie było 25-lecia, to on by oczywiście był na takich samych
zasadach. Turniej nie jest z okazji 25-lecia, tylko jest elementem 25-lecia. 25-lecie jest wyjątkowe.
My zachęcamy wszystkie koła do tego żeby zaktywizować się i żeby brać udział. Właśnie Pani
Kasia, może Pani Kasia coś więcej powie na ten temat. Natomiast mówię to jest zawsze wola koła
gospodyń wiejskich.”
K. Knopik – Sekretarz „Dwa słowa odnośnie kół gospodyń wiejskich. My w ubiegłym roku
bodajże zastanawialiśmy się, bo jest aktywne Stowarzyszenie Przyjaciół Skorzowa, które też
mogłoby wziąć udział, tam są Panie, które działają jak gospodynie wiejskie, jak Koło Gospodyń
Wiejskich, ale regulamin jest ustalany tak jak Pan Wójt powiedział przez Wojewódzki Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych i gdyby się zdarzyło tak, że organizacja niebędąca
kołem gospodyń wiejskich wygrałaby ten turniej, poszłaby na turniej powiatowy i wygrałaby, to i
tak nie mogłaby dalej uczestniczyć i Gmina Kościerzyna, czy powiat kościerski zostałby bez
reprezentacji. Także nie możemy tutaj brać pod uwagę niestety innych organizacji. Po drugie,
wygrywa najlepszy i mogłoby się okazać, że jakieś stowarzyszenie, bądź grupa nieformalna jest
lepsza od koła gospodyń wiejskich i na dalszych etapach pojawiłby się kłopot. A druga kwestia,
jeżeli są aktywne Panie na przykład w Łubianie, czy w każdej innej wsi na terenie Gminy
Kościerzyna my co roku organizujemy takie spotkanie szkoleniowo-integracyjne kół gospodyń
wiejskich, ale to absolutnie nie jest zamknięte dla kół gospodyń wiejskich. W zeszłym roku brały
udział też Panie z innych wsi, które zamierzały założyć koło gospodyń wiejskich i też mogą
przyjechać na to spotkanie. Z tym, że ja bym potrzebowała tę informację najpóźniej do
poniedziałku, wtorku. To spotkanie w Skorzewie odbywa się w najbliższy piątek i sobotę 10 i 11
lutego. Także jeżeli są aktywne Panie w Łubianie, które chciałyby na przykład założyć Koło
Gospodyń Wiejskich, nie mówię, że na ten turniej, bo to się może nie udać, ale na kolejny, bo to
jest stowarzyszenie rejestrowane w Sądzie, więc troszeczkę procedury trwają, ale jeżeli Pan Radny
jest zainteresowany, to ja mogę ten program szkolenia przedstawić, mam go u siebie w biurze.
Jeśli takie Panie chcą przyjechać, poznać jak działają koła gospodyń wiejskich, to zapraszam
serdecznie.”
G. Daszkowski „To ja jeszcze dopowiem, że turniej kół gospodyń wiejskich jest turniejem
cyklicznym, czyli równie dobrze Łubiana w zeszłym roku mogła się zmobilizować i założyć takie
koło gospodyń wiejskich i w tym roku na ten temat nie byłoby dyskusji.”
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R. Jażdżewski „Panie dyrektorze, o kole gospodyń wiejskich myśmy rozmawiali, jeszcze ja
Radnym nie byłem, a opiekowałem się dworcem w Łubianie i myśmy wtedy o tym rozmawiali.
Wyszło jak wyszło. Zostawmy to. Moje pytanie było skierowane właściwie do Pana Wójta, ale
Pan miał na nie odpowiedzieć, dotyczy ono, czy Gmina Kościerzyna otrzymała dofinansowanie
do orlika? Chodzi mi o orlik w Łubianie, czy ono będzie na tych samych zasadach utrzymywany
jak w poprzednich latach, czy ten program ogólnokrajowy został już zamknięty i gmina zostaje
sama z orlikiem?”
G. Daszkowski „Pierwsza odpowiedź, to nie to, że my żeśmy z sobą rozmawiali, rozmawialiśmy,
ale przypominam, że koło gospodyń wiejskich jest to inicjatywa oddolna. Ja nie mogę nikomu
narzucać, więc to nie jest tak, że ja czegoś nie chciałem. Jeżeli jest taka inicjatywa, koło się
zawiązało, to my będziemy wspierali. Więc panie Rafale, to jest jedna rzecz, żeby nie miał Pan do
nas pretensji, że w Łubianie my czegoś nie chcemy zakładać. Druga rzecz jest taka, że to nie jest
taka, że Gmina Kościerzyna dostaje dofinansowanie. Gmina Kościerzyna musi się ubiegać o
dofinansowanie na animatora Orlik. Ministerstwo, z tego co wiemy w polityce zmienia się
wszystko w krótkim czasie ogłosiło, że chce współpracować i chce znaleźć pieniądze na
animatorów sportu orlik w tym roku 2017. My śledzimy tę sytuację. Obecnie Ministerstwo
ogłosiło przetarg dla organizacji, które będzie organizowało w danych województwach, w danych
okręgach, będą to związki zawodowe, tego nie wiemy kto przystąpi do tego przetargu dotyczącego
realizacji. Jeżeli niezwłocznie zostanie wyłoniony na nasz region operator, który będzie wspierał
Orlik, to oczywiście my niezwłocznie będziemy składali wniosek na dofinansowanie na
animatora. Ale musimy czekać na rozstrzygnięcie przetargu przez Ministerstwo.”
R. Jażdżewski „Czyli rozumiem na dzisiaj jeszcze nic nie jest przesądzone. Mamy informację
jakby kończący ten projekt, że jest temat zamknięty. Czekamy w tej chwili na wyłonienie
operatora, który będzie zajmował się na województwo pomorskie tymi obiektami. Tak?”
G. Daszkowski „No tak. Wyraźnie powiedziałem, że Ministerstwo znalazło pieniądze, ogłosiło
przetarg na operatorów, którzy będą nadal tak jak to było w latach poprzednich i musimy czekać
na rozstrzygnięcie ofert przez Ministerstwo. Jeżeli w tym momencie, wtedy taki FKR, który był,
ogłasza nabór wniosków na animatorów, których my składamy i wtedy jest rozstrzygnięcie
przyznania lub nieprzyznania, zazwyczaj jest to przyznane, jeżeli ta kwota tam pozwala, mam
nadzieję, że jest obliczone dla wszystkich orlików województwa pomorskiego i wtedy
otrzymujemy decyzję o przyznaniu kwoty, wtedy my wyłaniamy animatora, który będzie.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest deklaracja Gminy Kościerzyna we wkładzie własnym
nie mniejszym niż daje Ministerstwo. Musi być minimum takie samo. My się zawsze deklarujemy
i ta kwota pieniężna zawsze jest zarezerwowana w naszym budżecie Zakładu Sportu, Kultury i
Turystyki. Czekamy tylko teraz na ogłoszenie wniosków, na przyjmowanie wniosków na
animatorów.”
R. Jażdżewski „Wiosna tuż, tuż. To jeszcze troszeczkę może potrwać. Zatem pytam jaki ma Pan
pomysłu na uruchomienie orlika w Łubianie na wiosnę?”
G. Daszkowski „Z tego co czytamy i obserwujemy, tak jak w zeszłym roku było Ministerstwo
Sportu, przespało, zmiany polityczne, które były w Polsce i co się działo, przespali, że był późno
ogłoszony konkurs na animatorów i ruszył on bodajże w połowie kwietnia dopiero. Z tego co wiem
na razie zakładają, że wszystko rusza 1 marca. Tak powinno ruszyć. Czekamy na rozwój
wydarzeń. Mamy miesiąc czasu. Miejmy nadzieję, że do tego czasu ogłoszą konkurs na złożenie
wniosków i uda się to z dniem 1 marca uruchomić.”
Wójt „Ja tylko powiem jedną rzecz, myśmy na ten temat mówili, bo ja teraz dopiero się dowiaduję,
ja się bardzo cieszę, że teraz Ministerstwo Sportu zamierza znaleźć pieniądze na ten cel, ale
mówiliśmy o tym, że jeżeli nie będzie tych pieniędzy, bo dzisiaj mamy zagwarantowane tak jak
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każdego roku połowę wkładu na animatora. To gdyby miało się okazać, a czekaliśmy na to
rozwiązanie, gdyby nie było tych pieniędzy, to w nowym rozdaniu pieniędzy cudzysłowie, że tak
powiem mieliśmy się zastanowić, czy dokładamy pieniądze do tego naszego już animatora, czy
pozostawiamy na tym poziomie, który mamy dzisiaj. Także tak prędzej, czy później to
rozstrzygnięcie byłoby. Natomiast w momencie kiedy już wiemy, że Ministerstwo ogłosiło
przetarg i mają zostać wyłonieni operatorzy w poszczególnych województwach, to jest szansa tak
jak Pan Grzegorz powiedział, że ten nasz wkład powinien być wystarczający. Jeżeli się okaże
niewystarczający, bo Ministerstwo da więcej pieniędzy, a my musimy dać połowę, to znaczy tyle
samo co Ministerstwo, to pewnie będziemy dokładać te pieniądze, jeżeli tak będzie.”
Ad. 7
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 11.20.
Prot. PO.
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