Protokół Nr I/2015
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 13 lutego 2015 roku
od godziny 9.20 do godziny 11.50
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 14
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9.20 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 14 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1 oraz 35 sołtysów zał. 2. W
trakcie sesji udział wzięli, Wójt Grzegorz Piechowski, Skarbnik Edmund Ostrowski, Aneta
Kostka – Radca Prawny, Grzegorz Kucharski – naczelnik WRL oraz Kierownicy jednostek
organizacyjnych: Barbara Ciężka – GOPS, Barbara Jankowska ZOGK, Zbigniew Malek
ZKGK, Piotr Karczewski – Radny Sejmiku, seniorzy z terenu gminy Kościerzyna i
przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad.1
Otwarcia Sesji Rady Gminy Kościerzyna dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna
Andrzej Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
Ad.2
Na wniosek Przewodniczącego Rady poddano pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad pkt. 5c)
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i określenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz
określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących):
za – 14
w związku z powyższym niniejszy punkt został zdjęty z porządku obrad jednogłośnie.
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 (14 radnych głosujących):
za – 14
porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy Kościerzyna:
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Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu w dalszej
części sesji:
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
W związku z powyższym pkt dotyczący głosowania nad przyjęciem protokołu z sesji został
przesunięty na dalszą część jednogłośnie.
Piotr Karczewski „Dziękuję bardzo za zaproszenia na dzisiejszą sesję. W miarę swoich
możliwości czasowych będę starał się uczestniczyć w sesjach rady gminy Kościerzyna, tym
samym komunikować się z państwem. Zostałem wybrany do sejmiku województwa
pomorskiego głosami wyborców również z gminy Kościerzyna. Jestem winny im informacje, a
państwo jesteście przedstawicielem mieszkańców. Uzyskałem ponad 11000 głosów z terenu 4
powiatów, zobowiązuje mnie to do ciężkiej pracy. Kandydowałem do sejmiku województwa
pomorskiego przede wszystkim dlatego, że jako były wojewoda pomorski znam województwo
pomorskie, znam problemy tego województwa. Przede wszystkim dlatego, że w okresie 2014 –
2020 rokiem jest nowa perspektywa jeżeli chodzi o pozyskanie funduszy europejskich. Na
terenie województwa pomorskiego będzie to około 6 – 7 mld zł z regionalnych programów
operacyjnych. Uważam, że warto po te pieniądze sięgnąć. Ja będę robił wszystko żeby pomóc
samorządom w pozyskiwaniu tych unijnych środków. Na ostatniej sesji sejmiku województwa
pomorskiego zostałem wybrany do komitetu monitorującego regionalne Programy Operacyjne,
czyli te fundusze europejskie jako przedstawiciel sejmiku. Myślę, że to pomoże mi w
uzyskiwaniu informacji i w sprawnym działaniu i we współpracy z samorządami. Chciałbym
powiedzieć, że z panem wójtem Grzegorzem Piechowskim odbyłem rozmowę. Rozmawialiśmy
na temat ewentualnych potrzeb, gdzie można by było lobbować o pozyskanie środków dla
gminy, chodzi też drogę wojewódzką łączącą Kościerzynę z Gdańskiem przez Przywidz –
Kolbudy. Będę robił wszelkie starania, żeby ta droga była remontowana na całym odcinku, a nie
tylko do Nowej Karczmy. Również komunikując się z wyborcami gminy Kościerzyna
uzyskałem informację, że jest duża potrzeba remontu Kościerzyna – Wąglikowice, czy
Kościerzyna – Wdzydze, tak, że też na ten temat będę starał się pomagać. Gratuluję Panu
Wójtowi wyboru bezpośredniego, państwu Radnym tym również wyboru życzę dużo zdrowia i
samych sukcesów i zapraszam do współpracy.”
Ad. 4
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania
uchwał Rady (zał. Nr 4).
Radny F. Niklas „ Panie wójcie ja bym chciał w granicach informacji takich jubileuszy 50-60
lecia ślubu, w gminie dużo jest, tak w przybliżeniu.”
Wójt „ W mojej kadencji było to pierwsze.”
Radny F. Niklas „I to w Małym Klinczu.”
Wójt „Tym większe gratulacje oczywiście dla Małego Klincza.”
Radny A. Maliszewski „ Odnośnie tego spotkania na te defibrylatory jest rozważana jedna
lokalizacja, czy kilka lokalizacji, czy na razie jest to takie wstępne.”
Wójt „ Na razie są to wstępne rozmowy dotyczące czy udałoby się pozyskać po pierwsze
chętnych, którzy by chcieli taki defibrylator, na jakich warunkach, oczywiście potem jest kwestia
miejsca. Na pewno patrząc na rozkład ludności, znowu te mniejsze miejscowości, bo to znowu
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jest tam gdzie jest dużo mieszkańców. Niestety taka jest praktyka. Natomiast, jeżeli będziemy
wiedzieli na jakich zasadach, to na pewno poinformujemy o tym.”
Radny A. Maliszewski „ Panie wójcie, nie pochwalił nam się Pan, że nie jest Pan członkiem
Zarządu Gmin Wierzyca, mówił Pan? Przepraszam, to może nie dosłyszałem.”
Wójt „ Nie wiem czy jest się czym chwalić, to jest tylko dodatkowa praca.”
Ad. 5
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 (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr I/20/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 5)
ad. b)
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
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 2015 rok.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 12
przeciw - 2
w związku z powyższym uchwała Nr I/21/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 6)
ad. d)
Uchwała w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od
nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr I/22/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 7)
ad. e)
Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok
2016.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2016.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr I/23/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 8)
ad. f)
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich
na terenie Gminy Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany Regulaminu określającego
zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr I/24/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 9)
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ad. g)
Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli publicznych, innych form wychowania
przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr I/25/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 10)
ad. h)
Uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Kościerzyna i nadania statutu.
Przewodniczący Rady poinformował, że komisja rewizyjna zaopiniowała negatywnie projekt
uchwały, komisja rolna również negatywnie, komisja oświaty nie rozstrzygnęła, natomiast
komisja budżetu też rozstrzygnęła projekt uchwały negatywnie.
Wójt „ Złożony przeze mnie projekt uchwały o powołanie rady seniorów gminy Kościerzyna i
nadaniu statutu jest projektant, który czeka na swoją realizację co najmniej od 1,5 roku dlatego,
że projekt uchwały został prze mnie złożony do przedniej rady w poprzedniej kadencji.
Natomiast w związku z tym, że poprzednia rada stwierdziła, że nadchodzą wybory i
ukonstytuuje się nowa rada, w związku z tym podjęto decyzję powinna się zająć nowa rada. Ja
taki projekt nowej radzie złożyłem i chciałbym powiedzieć z jakiego powodu. Jest kilka
powodów, kilka płaszczyzn, które moim zdaniem są istotne i ważne dla przyjęcia przez radę tej
uchwały. Po 1 taka konstatacja, która może to nie jest najlepszą konstatacją prawdziwą, a
mianowicie funkcjonowanie społeczeństwa demokratycznego w różnych obszarach
charakteryzuje się tym, że grupy społeczne, które są aktywne mają prawo wyrażania swoich
opinii, mają prawo wyrażania tego co jest dla nich istotne. Seniorzy, tak jak to zostało
określone w projekcie uchwały, to są mieszkańcy gminy Kościerzyna, którzy ukończyli 60 rok
życia i oni mogą być członkami rady seniorów. Seniorzy to jest grupa wiekowa, która nam
przyrasta. Powinniśmy się cieszyć. Co to oznacza. Oznacza, że wszyscy żyjemy dużej w zdrowiu
i niech tak będzie. Oczywiście naszą troską jest to, że niestety druga część, ta młodsza część, ta
nam nie przyrasta i to jest kłopot. I to powinno być troską naszą wspólną. Ta Uchwała jest
przygotowana, że z punktu widzenia Urzędu gminy, rady gminy jest uchwałą bezkosztową, nie
nosi zasobu żadnych dodatkowych kosztów. Rzeczą dla mnie najważniejszą jest to, że daje ona
narzędzie do tego, żeby różne środowiska związane z funkcjonowaniem osób starszych będą
miały miejsce, gdzie będą mogły się spotkać i rozmawiać o tym co dla nich ważne i istotne i
będą mogły o tym odpowiedzieć. Oczywiście dzisiaj sytuacja jest taka, że mamy 3 koła
emerytów i rencistów na naszym terenie, aktywne koła, to jest w Łubianie, Kłobuczynie, w
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Wielkim Klinczu, mówi się o utworzeniu kolejnego koła w Skorzewie. Funkcjonują koła
gospodyń wiejskich, w których też nasze aktywne panie seniorki też działają, nie tylko seniorki,
ale też one działają, że właściwie nie jest źle. Ale to wcale nie oznacza, że nie może być lepiej.
Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która mnie bardzo martwi i bardzo boli
mianowicie, że często mamy pretensje i zarzuty do gminy Kościerzyna, do Urzędu, do wójta, że
nie potrafimy dać jakiegoś impulsu do tego żeby to nasze życie było bardziej aktywne. Ta rada
seniorów ma być takim impulsem. Mamy wiele sal wiejskich już dzisiaj ogrzewanych, w których
seniorzy mogą spotykać się do południa, po południu, na kawę, na herbatę. Ja często jestem na
spotkaniach seniorów niektórzy mówią, że właściwie to jest jedyny dzień gdzie my się
spotykamy. Nie mówię tu o Wielkim Klinczu, Kłobuczynie i Łubianie, bo tam częściej się
zdarza, że ci ludzie się spotykają. Nie jest tak wszędzie. I zdaję sobie sprawę, że tak nie będzie
na pewno, że w każdej miejscowości, nie o to chodzi, powstanie koło emerytów i rencistów, czy
jakaś organizacja. Przecież w tych kołach, które funkcjonują są ludzie z różnych miejsc.
Podstawowym zadaniem tej rady ma być integracja środowisk seniorskich, czyli próba
znalezienia rozwiązania takiego poza urzędem, poza radą, bo to nie my od tego jesteśmy. Wy się
lepiej do tego potraficie zorganizować. Co zrobić żeby w tych miejscach gdzie jest nie najlepiej
gdzie trzeba tych ludzi z tych domów troszeczkę powyciągać, żeby oni doznali, że warto się
spotkać, to gdzieś pojechać, warto porozmawiać. Dla ludzi młodych to jest oczywiste. Nikt z
tego nie robi problemu. Proszę naprawdę pojechać w niektóre nasze miejscowości, zobaczyć jak
to wygląda. I wcale rada seniorów, nie wiem jaka będzie decyzja rady, nie będzie miała w tym
względzie łatwego zadania, to jest, które zostanie postawione radzie seniorów. Co rada
seniorów, to ona z tym zrobi, jak będzie mogła dokonać aktywizacji tych środowisk. Ja muszę
powiedzieć, że to jest trudne zadanie. To jest zadanie, które niezależnie stoi przed nami, czy ta
rada seniorów powstanie, czy nie powstanie. Nasze sale wiejskie, nie po to je grzejemy żeby
było czyste i ciepłe powietrze, ale po to żeby w tym ciepłym i czystym powietrzu, żeby ono żyło,
spotykali się ludzie. Raz jeszcze tak jak to robiłem wcześniej proszę radę o przychylne
spojrzenie na ten projekt uchwały i zagłosowanie nad tym projektem uchwały.”
Radny P. Jankowski „ Ja odnoszą wrażenie, że dotychczas ludzie starsi nie mieli się gdzie
spotkać. Nasze sale wiejskie były zamknięte. Ja mam takie pytanie.”
Wójt „ Odpowiedź na to jest taka. Oczywiście nasze sale nie są zamknięte. Problem nie polega
na tym czy nasze sale są zamknięte, czy otwarte tylko czy potrafimy się zorganizować na tyle
żeby tę salę wypełnić. Kolego Piotrze nie mówimy tutaj o przykładach, które są nam znane gdzie
to lepiej funkcjonuje, ale jest szereg przykładów sal wiejskich, które nie są specjalnie
wykorzystane. Ale to jest jeden z elementów, bo sala wiejska ma być tym miejscem gdzie można
wypić kawę, herbatę, zagrać w warcaby, karty, porozmawiać, szydełkować, nie wiem co tam
można wymyślić. Byli u mnie ludzie, którzy chcieli namówić nas wspólnie z miastem na taki
projekt, aby w naszych salach miało się odbywać, projekt miał kosztować 70tyś. zł, co czytanie.
Żeby babcie spotykały się z wnukami i czytały. Z tego się można śmiać, ale ja bym powiedział
tak po co wydawać 70000 zł na coś co powinno być normalne. Tak kiedyś było, że babcie,
rodzice czytali dzieciom. I dzieci się uczyły. Ja nie wiem czy dzisiaj czytają. Zobaczcie co się
dzieje w szkołach. Mamy coraz więcej logopedów, psychologów, pedagogów, z czego to
wynika, właśnie z braku zainteresowania, bo z tymi dziećmi niewiele osób rozmawia, czyta,
bawi się, bo za nich bawi się komputer, bawi się telewizja. Możecie się ze mną nie zgodzić, taka
jest moja ocena. Ja też widzę to w swojej rodzinie, może u was jest inaczej. Jak jest inaczej,
gratuluję. W mojej rodzinie oceniam to surowo, nie jest najlepiej.”
Radny A. Maliszewski „ Myśmy już wiele rzeczy powiedzieli na komisjach, natomiast jednej
uwagi nie zgłaszałem na komisjach, bo musiałem to sobie dokładnie sprawdzić. Tak jak
mówiłem wcześniej, mamy 36 sołectw, więc miejsce w naszej radzie proponowane jest 11.
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Obawiam się, że prędzej czy później doprowadzi to do jakiś konfliktów, ktoś będzie uważał, że
nie jest reprezentowany. Ja mam tutaj inną propozycję. Bardzo popularne jest zakładanie
organizacji pozarządowych, do których mogą należeć również osoby fizyczne i tam nie mamy
ograniczenia, bo tutaj budując radę członków około 30, 40 mijałoby się z jakimś sensem,
natomiast porozumienie takich organizacji pozarządowych sami sobie określoną w statucie ile
oni tych osób do tego porozumienia włączą, ponadto nasze sołectwa poszczególne mogą takiego
jednego członka włączyć. Będzie to rodziło mniej konfliktów niż tutaj jak jeden z kolegów to
nazwał, obawiał się, że ta rada może stać się z pewnym czasem ekskluzywnym klubem, do
którego niewiele osób będzie miało dostęp. Ja bym dał pod rozwagę założenie takiego
porozumienia organizacji pozarządowych, czy ci ludzie nie będą w jakikolwiek sposób, też
pracowali przy gminie. Jakieś kierunki, które wytyczą sobie będą mogli starać się o
dofinansowanie. Jednak wszyscy starają się o dofinansowanie u nas, te bardziej aktywne starają
się o dofinansowanie z zewnątrz. Na tym polega działalność każdego ze stowarzyszeń. Nie im
nie ograniczy działalności, a wręcz przeciwnie myślę, że unikniemy w przyszłości jakichś
niesnasek.”
Wójt „Pełna zgoda co do tego, że organizacje pozarządowe poza gminą mogą takie
porozumienia tworzyć i gmina do niczego nie jest potrzebna. Gmina nie może nawet wkraczać w
takie kwestie. My zawsze zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, bo w momencie
ogłoszenia konkursu na organizacje pozarządowe stowarzyszeń, właśnie tutaj w tym miejscu
odbywają się spotkania z organizacjami, gdzie na ten temat mówimy, gdzie rozmawiamy w jaki
sposób szczególnie dla organizacji, które po raz pierwszy piszą wnioski, te wnioski muszą być
napisane, aby to dofinansowanie dostać. Jak pokazuje praktyka to z roku na rok liczba
organizacji pozarządowych, które występują o granty, to nie są duże granty 1,5 do 2 tyś. i to
wzrasta. Rada seniorów jest zupełnie innym ciałem. Ja rozumiem, że rada seniorów nie będzie
sięga po środki finansowe do nas. Nie jest taki cel rady seniorów. Jeżeli państwo uważacie, że
ten skład rady seniorów jest zbyt wąski, jest 11 osób, możemy go poszerzyć do 15 osób.
Możemy to zmienić, możemy wprowadzić zapis 12 osób działających na rzecz osób starszych,
czy seniorów, a 3 reprezentowanych przez wójta. Ja powiem dlaczego jest taki zapis mówiący o
3 reprezentantach wójta. Nie chodzi o to, że mają to być reprezentanci wójta. Chodzi o to, że po
wyborze na przykład 8, 12 członków przez stowarzyszenia, przez organizacje działając na rzecz
lokalnej społeczności seniorów powinno się na to spojrzeć czy cała gmina jest jakoś
reprezentowana. Po to jest tych 3 wójta żeby spojrzał, że tu jeszcze brakuje, że tu jeszcze
brakuje. Więc wtedy wójt, nie jest reprezentant wójta, też seniora, która jest mieszkańcem gminy
Kościerzyna, ma 60 lat zaproponuje do tej rady. Jestem zatem po wczorajszym spotkaniu żeby
zwiększyć można, po tym co mówiliście, może zwiększyć ten zakres osobowy i wprowadzić
autopoprawką, że nie 8 przedstawicieli działających na rzecz seniorów, ale 12. I wtedy rada
będzie miała 15 tak jak to jest w przypadku rady gminy. Taką autopoprawkę w tym miejscu
wprowadzam.”
Sołtys wsi Grzybowo J. Zaborowski „Z przedstawionej propozycji powołania tej rady przez
Pana wójta, było to już złożone w kadencji poprzedniej rady, no i dzisiaj państwo nad tym
procedujecie. Ja uważam, że sprawa jest warta rozważenia i rada ma i na dzień dzisiejszy
wątpliwości, to powinna odwołać się do liderów samorządności wiejskiej, do sołtysów. W
związku z tym, że będą się odbywać zebranie wiejskie, odroczyć rozpatrywanie tej sprawy,
niech na tym zebraniu wiejskim uchwałą zebrania wiejskiego zostanie podjęte stanowisko w tej
sprawie. 2 sprawa taka rada w mojej ocenie jest bardzo ważnym organem. Tak się złożyło, że w
ubiegłym tygodniu powstała powiatowa rada pożytku publicznego powiatu kościerskiego, mam
zaszczyt być jej wiceprzewodniczącym, są zgrupowane wszystkie organizacje pozarządowe i
na pewno nikomu to nie będzie wadzić. A patrząc po sali jest bardzo dużo leśnych dziadków do,
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których się zaliczam i inni. W każdym bądź razie dziękuję Panu Brzezińskiemu za
potwierdzenia, że jest to ta ekipa leśnych dziadków i drodzy państwo radni też będziecie leśnymi
dziadkami za chwilę. Dajcie szacunek radzie przyszłej życząc jej powodzenia. Na pewno nie
będzie przeszkadzać, a będzie doradzać. Skorzystajcie z doświadczenia tych ludzi, którzy serce i
wolny czas poświęcają dla społeczności lokalnej.”
Radny A. Miszczak „Póki co głos ze strony radnych zabierały osoby, które miały spojrzenie na
nie, ja byłem osobą, która w komisjach głosowała za. Dlaczego. Myślę, że powinniśmy spojrzeć
na te kwestie w sposób sięgający wyobraźnią poza doświadczenie może, dla niektórych złe
doświadczenie. Jesteśmy od 10 lat w Unii Europejskiej a dla naszych dzieci, wnuków jest to
czas jakby im się wydawało tak jak jest zawsze. Od 25 lat mamy wolną Polskę. To jest tylko
jedno pokolenie. Moja babcia ma 90 lat, to są 4 pokolenia. Babcia nie pamięta imion wszystkim
wnuków. Czasami jej się mylą wnuki z dziećmi, ale ona wszystkich ich kocha i cieszy się ich
obecnością. Uważam, że powinniśmy znaleźć godne miejsce dla osób starszych, żeby byli dla
nas wsparciem, mądrością, bo oni są deposurioszami rzeczy z dawnych czasów, kiedy nie było
internetu, nie było telewizji, są łącznikiem tego co w nas ludziach jest najcenniejsze. Prosiłbym
żebyśmy my radni spojrzeli na tych ludzi również w ten sposób.”
Radny D. Gierszewski „Jeżeli są jakieś wątpliwości, które się teraz pojawiły, to ja zgadzam się
zupełnie z panem radnym powiatowym Janem Zaborowskim. Może dajmy sobie jeszcze trochę
czasu i na następnej sesji, będzie to już pewnie po zebraniach wiejskich wrócić do tego tematu
jeżeli są jakieś wątpliwości. Składam wniosek formalny, aby to przegłosować. Zdejmujemy z
porządku obrad, taki wniosek składam.”
Wójt „Ja jako wnioskodawca składam wniosek formalny o przegłosowanie tej uchwały z
autopoprawką o, której mówiłem mianowicie autopoprawka dotyczyłaby składu rady seniorów i
w paragrafie 3 byłby zapis w skład rady seniorów wchodzi 15 osób, w tym 12 osób zgłoszony
przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.”
Radny F. Niklas „Myśmy na ten temat odbywali i komisje i na komisjach Panie wójcie nie był
Pan tak rozmówny jak Pan dzisiaj to nam naświetlił. Czy może Pan to dlatego zrobił, że są
emeryci, jak Pan uważa. Na komisjach jak było to każdy wie. Było to trzeba nam to tak
naświetlić, jak dzisiaj Pan naświetlił. Bardzo ładnie, bardzo pięknie, wszystko chce Pan
zepchnąć na radę. To nie jest tak jak ma być.”
Wójt „Dyskusja na ten temat i Pan doskonale pamięta była toczona w poprzedniej radzie, a
proszę zajrzeć do protokołów w poprzedniej komisji, wczorajszych komisji, przedwczorajszych
komisji, tam zobaczy Pan tak samą argumentację, może nie tak rozbudowaną jaką dzisiaj
przedstawiłem. Proszę nie wprowadzać w błąd wszystkich, że ja o tym nie mówiłem. Mówiłem
dokładnie jakie są motywy podjęcia tej uchwały. Mówiłem też o tym w zeszłej kadencji.
Powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mnie notabene zadziwia i to powiem nie wprowadzając
mnie i radę, że my jesteśmy tutaj różni, ale mnie w ogóle zastanawia nad czym my dyskutujemy.
Powinniśmy tę uchwałę przyjąć. Naprawdę sekundować radzie seniorów, aby te zamierzenia,
które są tu napisane oni zrealizowali. Jeszcze raz mówię jeżeli ta rada seniorów powstanie ona
nie ma tego zrobić ani dla wójta, co tam jest zapisane dla rady gminy. Co więcej ona w zasadzie
nie wchodzi w kompetencje ani rady gminy, ani wójta. Ona być ma ciałem doradczym i ja też
liczę na to w sytuacjach ważnych dla swoich środowisk też może będą nam podpowiadać
rozwiązania, o których może my w zasadzie nie pomyśleliśmy.”
Radna B. Cieszyńska „W naszej gminie działają koła gospodyń wiejskich, strażacy mają swoje,
ja nie widzę tutaj problemu żeby zamiast wspomóc, wspierać, zachęcić prostu robić tutaj jakieś
przeszkody i tutaj zwracam się do kolegów, niestety ten temat był zawsze szeroko rozstrzygany
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na wszystkich naszych spotkaniach. Ciągle były jakieś niedomówienia. Życzę seniorom
powodzenia.”
Radny M. Seyda „Ja też zdziwiony jestem postawą niektórych z nas, co do kwestii bardzo
istotnej. W naszych społecznościach lokalnych, wiejskich przybywa coraz więcej, o czym mówił
wójt, ludzi odrzuconych w tym również ludzi starszych. Dlaczego chcemy wyrzucić taką świetną
inicjatywę, która jak mówi sam projekt uchwały ma integrować środowisko osób starszych. To
raz. Drugie, ma również wzmacniać udział ludzi, którzy jak tutaj wcześniej przedmówcy
stwierdzili mają wielki wkład w te środowiska, w których żyjemy. Nie wiem czy państwo
niektórzy z nas boją się tego określenia rada seniorów, to nie Rada Gminy. Ona nie wadzi
żadnych skutków finansowych o czym zresztą mówił wójt. Jedynym skutkiem finansowym,
organizacyjnym ze strony naszej rady będzie zapewnienie siedziby przy ul. Strzeleckiej 9.
Dlaczego hamować działalność kolejnej organizacji, która ma integrować. Ja się opieram na
doświadczeniu krótkim w Skorzewie. Tam rodzi się właśnie pomysł takiej rady seniorów i
uważam, że im więcej takich organizacji w naszych środowiskach, to chyba łatwiej nam się
będzie żyło, a i łatwiej nam się będzie dzieliło pieniążki.”
Radny P. Jankowski „ Ja jestem za wypowiedzią Pana radnego powiatowego Pana Jana
Zaborowskiego, żeby zdjąć to z obrad dzisiejszych i na zebraniach wiejskich, żeby mieszkańcy
wypowiedzieli się na ten temat. Tak jak mieszkańcy wypowiedzą się, tak my będziemy
głosować. To są nasi wyborcy i ci młodzi i ci starsi. Ja nie rozumiem dlaczego nie idzie, jak
wszystkie komisje stałe to odrzuciły. Wszystkie komisje stałe odrzuciły, a na przykład taką
uchwałę jak diety radnych to już było zdjęte. Ja mam takie pytanie do Pani prawnik, czy to jest
zgodne. Diety radnych zostały odrzucone, a to nie może być odrzucone, jeżeli komisje
odrzuciły.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ W toku sesji Przewodniczący udziela pierwszeństwa głosu w
sprawie wniosków o charakterze formalnym, a w szczególności stwierdzenia quorum i
przeliczenia głosów zdjęcia określonego tematu z porządku obrad. Tylko o charakterze
formalnym. Czyli generalnie kto złożył ten wniosek, czyli jeżeli Pan wójt złożył ten wniosek o to
żeby to się znalazło w porządku obrad, to on może go zdjąć, my nie możemy go zdjąć. My
możemy przegłosować go w takiej formie, odrzucić, albo przyjąć. Jeżeli my dzisiaj tę uchwałę
odrzucimy to nie oznacza, że my możemy ją rozpatrywać i w formie niezmienionej przyjąć ją za
miesiąc. W niczym to nie przeszkadza. Nawet jeżeli my ją przyjmiemy w tym, my ją
przyjmiemy uchwałą i też mamy możliwość zmieniania tej uchwały.”
Radny R. Jażdżewski „ W kwestii formalnej, jeżeli Pan wójt zmienił skład osobowy, to
powinniśmy oddzielnie to przegłosować, bo de facto myśmy przyjęli na początku tak jak Pani
mecenas mówi tę uchwałę w tej pierwotnej formie. Zmiana składu ilościowego zmienia tę
uchwałę, nie można w ten sposób.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Wójt składa autopoprawkę do projektu tej uchwały i
możemy to głosować oddzielnie oczywiście z autopoprawką lub taką uchwałą jak ona jest w
oryginale.”
Radny A. Maliszewski „ Ja składam wniosek o 5 minut przerwy i proszę o spotkanie w małej
salce radnych, Pana wójta i Panią prawnik.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Kto z państwa radnych jest za takim rozwiązaniem.
Dziękuję. Kto jest przeciwny. Nie widzę. Ogłaszam 5 minut przerwy.”

9

Po przerwie:
F. Hirsz – senior z Kłobuczyna „Nikt z nas i jego wiek nie cofa się tylko idzie ku przodowi i
smutnym jest słuchać nieco młodszych od nas, że to jest zły pomysł powołania rady starszych,
czy rady seniorów. Panie wójcie i ci wszyscy, którzy są przychylni w tej sprawie chylę czoła i
wielkie uznanie. Powiadam to jako Franciszek Hirsz. To jest moje osobiste zdanie. Chciałoby się
powiedzieć od serca, że przecież życie płynie do przodu, tu słyszę komisja rewizyjna negacja,
komisja budżetowa negacja, następna itd., a nie wiemy co, może państwo radni, sołtysi wiecie
co, ale my co przyszliśmy, przyjechaliśmy niewiele co legło. Proszę żebyście państwo, panie
Przewodniczący, powiedzieli o ile to jest w zakresie rady, może wykraczam poza, nie znam się
na tym. U nas w Kłobuczynie jest koło gospodyń wiejskich jest koło emerytów i mamy sołtysa i
spotkania, nawiązuję do tego co mówił Pan wójt, głównie o seniorów, koło gospodyń wiejskich
tam jest różny przekrój wiekowy, emeryci, seniorzy ponad 60 mają. Co roku rzeczywiście i to
postępuje mamy spotkania, robimy je łącznie, czy to jest spotkanie seniorów, opłatek emerytów,
czy to jest festyn, ale Pani Bożena jest świadkiem i też jest obecna na tych spotkaniach. To się
rozwija z roku na rok coraz lepiej. Od wręczenia kwiatów najstarszej seniorce po śpiewy,
kawały, itd. I to jest to, czego 10 lat temu nie było. To się rozwija. Jeśli to jest na poziomie
sołectwa obecna, to dlaczego nie ma być to na poziomie gminy. Jest to potrzebne, a poeta
Jachowicz powiedział tak: „Bije zegar godziny, My wtedy mawiamy, jak ten czas szybko mija, a
to My mijamy.”
Z. Brzeziński – senior z Wielkiego Klincza „ Ja się tutaj przedstawię, chociaż byłem radnym w
ubiegłym wieku przez 2 lata, byłem członkiem Zarządu, Przewodniczącm Komisji budżetowej,
to już przeszłość, historia, teraz jestem, jak to pięknie określił Pan Jan leśnym dziadkiem, ale
aktywnym, pracującym emerytem i to co tutaj usłyszałem z ust niektórych radnych bardzo mnie
zaskoczyło. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Wójtowi za przychylny stosunek, Panu
przewodniczącemu oświaty Panu Marianowi Seydzie, Panu Andrzejowi Miszczakowi i innym,
którzy podchodzą przyjaźnie do tej naszej grupy wiekowej, wcześniej urodzonych. Ja z
niedowierzaniem, powtarzam z szokiem, słuchałem naszego radnego Arkadiusza
Maliszewskiego, spodziewałem się, że tutaj usłyszę zachwyt, że my jesteśmy diamentem gminy,
że my działamy aktywnie, bo my jesteśmy najlepszym kołem w Polsce przynajmniej w opinii
Pana Mariana Białkowskiego. W ubiegłym roku sforsowaliśmy kordony w Londynie,
uczestniczyliśmy w radzie parlamentu brytyjskiego, oni obradowali, myśmy obserwowali, a
teraz na deser zostawiliśmy sobie parlament gminy Kościerzyna. Bardzo mi miło, że tutaj
jesteśmy, ale nie spodziewałem się takiej nieprzychylnej reakcji od niektórych radnych. My tego
nie rozumiemy chcielibyśmy usłyszeć powody dlaczego radni tak są nieprzychylnie
ustosunkowani do aktywności seniorów. Gminna rada seniorów gdyby powstała, gdybyście
chcieli ją powołać dzisiaj, ona nie uszczupli na grosz budżetu gminy. Ona będzie przysparzać
finansów gminy, dlatego, że my do tej pory promujemy gminę na całą Polskę, z naszymi
sztandarami, z naszymi transparentami, na wycieczkach, my to zamieszczamy na naszym blogu
internetowym, można sprawdzić gdyby ktoś nie wierzył, aktualizujemy na bieżąco. Zresztą tam
400000 żołnierzy uzbrojonych w Kaliningradzie stacjonuje, może zająć w ciągu 2 godz. Polskę.
My jesteśmy zabezpieczeni, my naszego bloga opisujemy po angielsku i po rosyjsku na wszelki
wypadek, gdyby nasi przyjaciele chcieli tu wtargnąć. To się może wydarzyć, bo to porozumienie
zawarte w Mińsku jest bardzo kruche, tak, że jesteśmy zagrożeni. Ja myślę, że powinniśmy
odejść od tematu zastępczego, mili państwo radni uprzejmie prosimy zechciejcie zaakceptować
tę radę seniorów. Podam jeszcze jeden przykład, o którym wspomniał Pan wójt. Było wręczenie
medali Matki Teresy z Kalkuty, nasze koło brało tam aktywny udział, nasza orkiestra 4 Asy za
darmo, szanowni państwo radni otrzymują diety za każdą sesję, my pracowaliśmy społecznie
kilka godzin, dojeżdżaliśmy swoimi samochodami, oczywiście gmina, dziękujemy, zaoferowała
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nam bezpłatny autokar, orkiestra musiała załadować instrumenty muzyczne, perkusję itd. do
własnych aut. Wypieki w Sokolni były sporządzone przez naszych emerytów, gratis. Był to taki
nasz wkład finansowy, z naszych kieszeni. Oczywiście szanowna rada, dziękujemy, przyznaje
nam dofinansowania, ale te dofinansowania zwracają się. Zresztą obowiązkiem statutowym
gminy jest wspieranie działalności kulturalnej. Karsin, mała gmina, posiada 3 domy kultury.
Gmina Kościerzyna posiada 1 dom kultury w Nowym Klinczu, ogromna gmina Kościerzyna.
Dlatego warto się zastanowić, bo my, nasze koła, obecnie powstaje koło w Skorzewie, Pani Ewa
Nowak jest inicjatorką. To są takie małe domy kultury. Koła emerytów prowadzą działalność
kulturalną, turystyczną, sportową, kabaretową, skeczową itd. Na każdym spotkaniu wiejskim,
imprezie wiejskiej u nas uczestniczy nawet do 100 osób, ostatnio w styczniu uczestniczyło 80
osób. To też można sprawdzić na blogu internetowym, tam są zdjęcia, widać gołym okiem jaka
liczba uczestników tam uczestniczy. Poza tym mamy własne struktury. W skali kraju jest nas
10000000, zrzeszonych jest tylko około 1000000, na terenie powiatu kościerskiego 600 osób
zrzeszonych regularnie opłacających składki. Niektórzy może będą się śmiać, że to strasznie
niskie składki. My znamy wielu bogatych menedżerów, biznesmenów którzy składek nie lubią
płacić. My płacimy składki i za to organizujemy imprezy, oczywiście z dofinansowaniem
gminy. Nie będę zanudzał, dziękuję za to, że Pan Przewodniczący pozwolił mi zabrać głos i
mam nadzieję, że państwo szanowni radni zechcą zrewidować poglądy i przychylnie nastawić
się do emerytów i nie będą odsyłać ich do eutanazji, komór gazowych.”
Radny F. Niklas „ U mnie to jest źle zrozumiałe, że jestem przeciwko powołaniu rady. Rada się
powołać może, ale nie w takim jak statut jest przygotowany na dzień dzisiejszy. Przykładowo w
§ 7 podpunkt nr 1 i pisze tak, że rada seniorów wyraża swoje stanowisko w formie uchwały i tą
uchwałę przekazuje się Panu Wójtowi. Po co się przekazuje, każdą uchwałę się wykonuje. My
dojdziemy do tego, że zebranie wiejskie będzie niższą rangą, bo to jest protokół ze wsi. Takie
ugrupowanie emerytów będzie wyżej zebrania sołeckiego, bo w postaci uchwały będzie to
przyjęte. To ja się o to obawiam. Nie, że ja jestem przeciwny. Tu się mówi jeszcze, że nie ma
żadnych nakładów w paragrafie 4 podpunkt nr 2 to wójt musi zapewnić pomieszczenia i część
pracownika do prowadzenia tej dokumentacji, a się mówi, że żadnych środków się nie
przewiduje. I takich punktów w tym statucie jest więcej. Podejrzewam, że ci co najpierw
utworzą tą radę oni nie będę się upominać jak to ciężko przychodzi, ale odejdziemy, bo jestem
też emerytem już. Odejdziemy, przyjdą nowi. Powiedzą chwila, przecież pisze tak. My mamy
taki statut przyjęty przez radę. Proszę go wykonywać. Tego się boję, a nie, że ja jestem oporny,
przeciwny. Przeciwny statutowi jestem.”
Radny A. Maliszewski „ Dziękuję Panu Zdzisławowi za miłe wspomnienia o mojej osobie.
Panie Zdzisławie na pewno nikt z nas nie jest za eutanazją. Troszeczkę za mocnego słowa Pan
użył. Ja się trochę obawiam patrząc na doświadczenia samorządu miejskiego, gdzie trwa nabór
do rady, gdzie o ile do pierwszej rady ludzie byli wyciągani za uszy. Teraz rodzą się spore
niesnaski, bo ludzie biegają po mieście, szukają poparcia różnych organizacji, bo ta organizacja
nie poparła ich, tamta też nie chcę ich skierować, generalnie każda organizacja może tylko
dwójkę. Przygotowując taką uchwałę chcielibyśmy zabezpieczyć przed jakimiś niesnaskami
wprowadzanymi w państwa środowisku i to jest taką naszą intencją. Ja tutaj stawiając
propozycję innej organizacji, szerszej, myślę, że ta organizacja byłaby skuteczniejsza, szerszy
głos zabierałaby. Natomiast myślę żeby postawić wniosek formalny, mamy wiele niejasności co
do całości tego i chcielibyśmy troszeczkę się temu przyjrzeć, żeby zdjąć to z porządku obrad i na
ten temat wrócić jeszcze do komisji.”
Wójt „ Chciałem tylko odpowiedzieć na wątpliwości Pana Franciszka Niklasa, bo one nie są
niestety uzasadnione dlatego, że zapis § 7 mówiące o tym, że rada wyraża swoje stanowisko w
formie uchwały, to jest uchwała rady seniorów. Nie ma żadnego obligateryjnego charakteru, bo
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rada seniorów przedstawia wójtowi swoje stanowisko, tylko i wyłącznie. Wójt je może wziąć
pod uwagę, a nie musi. Tak samo jak jest zapis mówiący, że rada seniorów może wyrażać swoją
opinię dotyczącą aktów prawa tylko tych, jeżeli my radę seniorów o to poprosimy. To nie jest
tak, że rada seniorów będzie wyrażała, jeżeli powstanie oczywiście, w każdym wypadku. Jeżeli
chodzi co do kosztów Panie Franku nie chcę, to jest przykre, o tym mówić. Jeszcze raz mówię. Z
tytułu funkcjonowania rady seniorów my nie ponosimy żadnych kosztów. Kosztem jest to że my
udostępnimy salę wiejską, czy nasz budynek. Bo tak to sobie wyobrażam, że nie tylko w tym
budynku spotkania rady seniorów mogą się odbywać. Jeżeli rada seniorów powstanie będą tam
różni z całej gminy. Mamy w różnych miejscach sale wiejskie, w tych salach wiejskich mogą się
odbywać rady seniorów. Nie ma najmniejszego problemu. Jedyny koszt jest taki że my
otworzymy tę salę i postawimy herbatę, kawę. Nie mówi się o kosztach. Dzisiaj stoją przed
nami, przykro mi, że nie przed wszystkimi, są goście, nie mamy tyle miejsca żeby zapewnić
kawę i herbatę. Raz jeszcze za to przepraszam. Pan Arkadiusz Maliszewski złożył wniosek
formalny, nie chcę się do tego odnosić. Ja tylko powiem jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Pana
pomysł, to jest pomysł dobry, tylko on zupełnie czegoś innego dotyczy. On dotyczy organizacji
pozarządowych, które zorganizować się rzeczywiście na tych zasadzie, gdzie powstanie jakieś
ciało u góry, gdzie będą przedstawiciele w ogóle organizacji pozarządowych. To jest dobry
pomysł. Niech oni to przemyślą. Nie wiemy jaka będzie ich decyzja. My dzisiaj debatujemy
tutaj o radzie seniorów. Trochę inna materia.”
Radny F. Niklas „ Uchwałę wójt może wykonać, a nie wykonuje. I na takie zdanie nie starczyło
miejsca, żeby zapisać w statucie. Takich uwag jest więcej, że to ani prawo, ani w lewo.
Czytelnie, jawnie zapisać jak to ma wyglądać.”
Wójt „ Problem polega na tym, że w rozdziale pierwszym w postanowieniach ogólnych jest
zapisane czym rada seniorów ma się zajmować. Tam jest dokładnie zapisane. Jaki ma charakter,
charakter opiniotwórczy. Jej podstawowym elementem jest integrowanie społeczności osób
starszych, seniorów. Obawa o to, że rada seniorów. Tak jest umocowanie prawne, żeby rada
seniorów miała coś nakazywać radzie gminy, czy wójtowi. Może podpowiadać nam pewne
rozwiązania, czy my z nich korzystamy, czy nie to jest oddzielna historia.”
Radny P. Jankowski „ Ja chciałem odpowiedzieć częściowo Panu Brzezińskiemu, że ja jako
radny, mieszkaniec miejscowości Wielki Klincz nigdy nie byłem i nie jestem wrogiem koła
emerytów i rencistów. Jestem za tym jak najbardziej. Jeżeli macie zdrowie zajmujcie się sobą i
Bogu dzięki. Ale chciałem jeszcze odpowiedzieć, że od 38 lat jestem strażakiem ochotnikiem
nigdy nie brałem złamanego grosza, a wyjeżdżam średnio 40 wyjazdów w roku. Nie brałem
złamanego grosza za udział w akcjach, za ekwiwalent. Nigdy nie widziałem ani złotówki. Ze
wszystkich diet zrezygnowałem, robię to 100% społecznie. Podobnie jak to robi Pan jako
członek koła emerytów i rencistów. Ale chciałem powiedzieć, że Pan robi to społecznie, a radni
biorą za to diety. Ja pamiętam jak Pan był radnym i nie pamiętam, żeby kiedykolwiek
zrezygnował Pan z diety.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Pan radny Maliszewski postawił wniosek formalny, który
żeśmy w przerwie z panią Anetą przedyskutowali. Możemy go przegłosować, możemy
przegłosować zmianę porządku obrad przyjętego wcześniej, ale musi być przyjęta bezwzględną
ilością głosów, czyli nas radnych 14, 8 musi być za. Pan radny Maliszewski składa wniosek o
zdjęcie punktu porządku obrad. O zmianę porządku obrad polegającą na zdjęciu pkt h) z
porządku obrad.”
Na wniosek Radnego A. Maliszewskiego poddano pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad pkt.
5h) podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Kościerzyna i nadania
statutu.
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W wyniku głosowania (14 radnych głosujących):
za – 8
wstrzymujących - 6
w związku z powyższym niniejszy punkt został zdjęty z porządku obrad większością głosów.
ad. i)
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/166/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22
czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/166/12
Rady Gminy Kościerzyna z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr I/26/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 11)
ad. j)
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/199/09 Rady Gminy Kościerzyna w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady do informowania o stanowisku Rady Gminy
Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/199/09
Rady Gminy Kościerzyna w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do informowania o
stanowisku Rady Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr I/27/15 z dnia 13 lutego 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 12)
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy Kościerzyna:
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołów z ostatnich
Sesji Rady Gminy Kościerzyna
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Protokół Nr III z 19 grudnia 2014r.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
protokół został przyjęty większością głosów.
Protokół Nr IV z 30 grudnia 2014r.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
Wolne wnioski.
Z. Brzeziński – senior z Wielkiego Klincza „ Ja chciałem zacząć od przedstawienia się w innej
roli. Ja jestem również działaczem z Solidarności, tutaj mam złotą odznakę Solidarności. Ja
wiem, że nie wszyscy mają pozytywny stosunek do tego związku. Do tej pory należę i płacę
składkę od 80-tego roku, mówię tutaj dlatego, że w ubiegłym roku w Gdańsku dokonano
otwarcia dwóch wielkich budowli, pięknych. Teatr elżbietański, szekspirowski w Gdańsku, który
doprowadził do końca Pan Prof. Jerzy Limon odznaczony przez brytyjską monarchinię Elżbietę
II, a druga budowla, która została otwarta 31 sierpnia 2014 roku to jest w ECS Europejskie
Centrum Solidarności. Po raz pierwszy zwiedzałem Europejskie Centrum Solidarności w tym
roku w styczniu przez dwie godz. z przewodnikiem i to jest rzeczywiście zrobione na skalę
europejską. Warto również pamiętać o takim drobiazgu jak parking, bo warto pojechać i
zwiedzić. Jest niewidoczny, nieoznakowany, podziemny tak jak w Nowym Jorku, swobodnie
można sobie zaparkować gratisowo auto. Swobodnie zaprosić gości. Wiem, że tam szkoły
jeżdżą. Nawet moja wnuczka, która jest uczennicą Szkoły Podstawowej, jeździła, bo w Gdańsku
mieszka. Gimnazjaliści, turyści z całego świata już tam zjeżdżają. Na drugim piętrze jest biuro
Prezydenta Lecha Wałęsy legendy Solidarności, który już przekroczył 71 lat, 11 grudnia złamał
nogę i wraca do formy, ale laureat Nagrody Nobla jest nadal na świecie szanowny. Oczywiście
my mamy o nim opinie kontrowersyjne, na przykład Amerykanie cenią dwóch Polaków, Jana
Pawła 2 i Lecha Wałęsę. Tam rozmawiałem z córką Lecha Wałęsy, która prowadzi to biuro
Panią Anną Domińską. Ona dała nam zielone światło, że możemy się spotkać z Lechem Wałęsą,
tylko trzeba ustalić termin. Jest taka opcja możliwa do zrealizowania. Europejskie Centrum
Solidarności, ja sobie pozwolę wręczyć broszurkę Panu przewodniczącemu i zachęcam do
odwiedzania. Ja jestem przewodniczącym komisji rewizyjnej sekcji oświaty na szczeblu
wojewódzkim z panem Wojciechem Książkiem, byłym ministrem edukacji, który prosił mnie
żeby przekazać podziękowanie Panu Wójtowi za objęciem honorowego patronatu nad
obchodami 35-lecia. Zwróciłem się we wtorek do wójta o objęcie honorowego patronatu 35-lecia
Solidarności. W Gminie Kościerzyna mamy szkołę, która nosi nazwę im. Solidarności w
Wąglikowicach. Może szanowni radni chcieliby tam zorganizować sesję w sierpniu z okazji 35lecia. To nie mur berliński był pierwszy, to my byliśmy pierwsi i dokonaliśmy wyłomu z państw
socjalistycznych, otworzyliśmy wrota wolności 35 lat temu. Warto o tym pamiętać, warto o tym
mówić. Chciałem podziękować Panu przewodniczącemu oświaty, wręczyć symboliczne
kalendarzyki. Pan Książek przekazuje kalendarz Solidarności z logo 35-lecia powstania
Solidarności na ręce wójta gminy Kościerzyna. Oczywiście tu są ściany zapełnione, ale może
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znajdzie się miejsce. Będzie przypominać radzie o jubileuszu 35-lecia. On zawiera reprodukcję
wielkiego artysty światowej sławy Andrzeja Piwowarskiego. Więc przypominam rocznica
trzydziestopięciolecia NSZZ Solidarność.”
E. Dering – sołtys Dobrogoszcza „ Chciałbym zwrócić uwagę na drogę między Małym
Klinczem a Dobrogoszczem, jeździ tam nowy wóz, a ta droga jest fatalna i naprawiana. Może w
końcu ona dostanie w tym budżecie 2015 asfalt.”
Radny A. Miszczak „ Miałem zaszczyt być grupą sołtysów, brać udział w spotkaniu
samorządowców pomorskich w auli Jana Pawła 2 w Archidiecezji Gdańskiej i dowiedziałem się
tam kapitalnej rzeczy mianowicie jak bardzo cenieni są nasi sołtysi. Prywatnie dowiedziałem się
jacy to są świetni ludzie, a jednocześnie wykonują kawał dużej roboty na najniższym szczeblu
samorządowym. Składam oficjalny wniosek, aby ich ta praca doceniona była również przez
naszą gminę i składam wniosek o rozważenie możliwości podniesienie diety sołtysom tak aby
równoważyła koszty związane z wykonywaniem funkcji.”
Wójt „ Jakby nawiązując do wypowiedzi Pana sołtysa z Dobrogoszcza powiem o jednej rzeczy,
te uchwały tak nam sprawnie przeszły, ale też uchwalaliśmy uchwałę wieloletniej prognozy
finansowej i uchwały budżetowej w ramach, której zostały rozdysponowane środki, wolne
środki, nadwyżka budżetowa za rok 2014. To jest kwota 4450000. To jest kolejny rok kiedy
udało się nam takie wolne środki, nadwyżkę budżetową zrealizować. Dzięki czemu mogliśmy
zaplanować kolejne inwestycje na terenie gminy Kościerzyna. Ja tylko powiem, że znacząca
część tej kwoty przypadła właśnie na drogi, ponad 2,5 mln zł. W sumie na drogi wydany ponad
4600000, na inwestycje, jeżeli chodzi o remonty to będzie znacznie więcej. Zaplanowaliśmy w
ramach tego rozdziału ponad 400000 na dodatkowe zadania kanalizacyjne, wodociągowe,
400000 na remonty naszych placówek oświatowych i to co tutaj mówiliśmy z radnymi, że nasze
placówki oświatowe wyglądają coraz lepiej. Oczywiście gdzieniegdzie są jeszcze potrzeby i
teraz naszą wspólną troską powinno być zadbanie o to aby efekty działania tych szkół w postaci
tej szansy dla naszych młodych ludzi jakim jest dobra edukacja były na jeszcze wyższym
poziomie. Mogę poinformować, że w najbliższym czasie zaplanowane jest szkolenie dla rady
gminy Kościerzyna z udziałem pracowników oświaty, również mojej skromnej osoby dotyczące
najogólniej rzecz biorąc jakości kształcenia, podnoszenie jakości kształcenia w naszych
szkołach. Myślę, że to będzie doskonała lekcja dla nas wszystkich wspólnie co zrobić aby
wspomóc nasze placówki oświatowe w tym względzie. Kolejnym elementem, o którym warto
powiedzieć to są pieniądze przeznaczone na projekt w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego. Ja już o tym mówiłem. Razem z Miastem Kościerzyna chcemy zbudować linię
transportu rowerowego w ramach tych pieniędzy zaplanowane są 4 projekty. Projekty linie
transportu rowerowego do Łubiany wzdłuż drogi krajowej, do Skorzewa wzdłuż drogi
wojewódzkiej, do Sarnów, chociaż tu jeszcze jest problem polegający na tym, że nie wiemy, czy
dostaniemy dofinansowanie na jego realizację i do Wielkiego Klincza starą sztreką, torem
kolejowym już dzisiaj nieczynnym. Pozostaje problem remontu drogi wojewódzkiej do Małego
Klincza z projektem linii transportu rowerowego i to ma być realizowane razem. Niestety nie
mogliśmy tego włączyć w ten projekt, bo ten projekt ma być zakończony do 20 czerwca.
Niemożliwe jest stworzenie projektu remontu drogi, ścieżki rowerowej do 30 czerwca, tej drogi
wojewódzkiej, nie ma takiej szansy. W ramach tego są zaprojektowane projekty
termomodernizacyjne naszych 11 obiektów. Mianowicie zacznę od naszego budynku Urzędu A
to jest budynek główny, B to jest budynek gminnego ośrodka pomocy społecznej, 4 szkół,
całkowita modernizacja szkoły w Wąglikowicach, termomodernizacja szkoły w Skorzewie, w
Wielkim Podlesiu, w Kaliskach z możliwością zmiany sposobu ogrzewania i 5 sal wiejskich:
sala wiejska w Nowej Wsi, w Kościerskiej Hucie, Pucu, w Wielkim Klinczu, no i teraz na 5 sala
wiejska mi uciekła, w Kornym, przepraszam. To są dosyć duże zadania. Mamy nadzieję, że
dostaniemy środki na realizację projektów, a potem będziemy sięgać po środki na wykonanie
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tego. W ramach tego zaplanowane są dwie większe inwestycje, a mianowicie budowa ciągu
turystycznego do jeziora w Łubianie, to jest projekt warty 300000 zł z ulicą Jeziorną, czekamy
na dofinansowanie i projekt budowy trybun i budowy siłowni zewnętrznej na boisku w
Wąglikowicach. Także tych zadań jest wiele. Oczywiście o tych zadaniach, o których wcześniej
mówiliśmy zadania drogowe też będą zrealizowane. Chciałbym jeszcze w przyszłym tygodniu
spotkać się z sołtysami przed zebraniami sołeckimi, żebyście państwo otrzymali pełną
informację, na zebraniach sołeckich też to będzie, ale w poniedziałek to ustalimy z racji tego, że
jestem sam, w takim sensie, że wicewójt i Pani sekretarz są urlopach. Mało zorganizowany
jestem, na wszystko nie starczyło czasu. Na pewno na początku tygodnia dostaniecie państwo
informacje, żebyśmy spotkali się przed zebraniem wiejskimi, żebyście państwo jako sołtysi mieli
pełną wiedzę na ten temat. Zapraszam tak jak się umówiliśmy z radnymi, po sesji żebyśmy
zostali, omówili kwestią związaną z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Trochę mnie smuci, już nie będę tego komentował, nie smuci, że nie uchwaliliśmy tej uchwały,
że rada nie uchwaliła tej uchwały dotyczącej rady seniorów. To jest decyzja rady, to jest wola
rady. Czasami bywa, że się tutaj rozmijamy. Chociaż muszę powiedzieć to co mnie najbardziej
smuci to, to, że szczerze nie wiem dlaczego. Bo ja tutaj nie poznałem motywacji, co tam jest
złego. To co mówił Pan Franek, bo tam nie ma żadnego zapisu, który by sugerował nadrzędność
rady seniorów nad jakimś ciałem, czy to jest Rada Gminy, czy wójt, czy ktoś inny. Rada
seniorów miała być ciałem pomocniczym. Tak naprawdę miała być dla siebie, dla seniorów, dla
ich organizowania. Tutaj padło ze strony radnych zapowiedź jeszcze dyskusji na ten temat.
Jestem człowiekiem otwartym, także jak najbardziej. Jeszcze raz dziękuję zagłosowania tych
elementów pozytywnie głosowanych.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Tak jak Wójt kończąc swoją wypowiedź powiedział, też nie
zauważyłem żeby radni byli typowo przeciwni, żeby rada seniorów powstała. Są pewne
niejasności. W poprzednich kadencjach bywało, że pewne rzeczy, które trzeba było do
dyskutować zostały przyjęte w formie lepszej, czy gorszej, na pewno zostały przemyślane. Ja
myślę, że nie odkładamy tego za 0,5 roku, tylko myślę, że w najbliższym czasie po zebraniach
wiejskich usiądziemy, czy na przełomie marca na pewno podejmiemy ten temat, myślę, że ze
skutkiem pozytywnym. Myślę, że tak ktoś będzie odbywało.”
M. Hapka – sołtys wsi Korne „ Pan wójt wspomniał, przed sesją, że został przewodniczącym
Spółki Wierzyca. Ja w tej sprawie właśnie, umowy śmieciowe. Obowiązek spoczywa na
sołtysów i my mamy to roznieść, tu jest nieporozumienie, my możemy z grzeczności, możemy to
w sklepie zostawić. Ale dochodzą słuchy, że to jest wasz obowiązek. Przyszła do mnie osoba i
powiedziała dlaczego dałeś innej osobie, a nie mnie. Mówiłem, że jest w sklepie. To jest wasz
obowiązek, dzwoniłem do Wierzycy, sołtysi dostali umowy. My jako sołtysi musimy prywatną
Spółkę wyręczać. Powinna wysłać to bez żadnej łaski. Ze mną się zgodzą sołtysi, dlaczego.
Dlaczego wszystko jest zwalone na sołtysów. Panie wójcie, niech Pan coś z tym zrobi. Na
zebraniach wiejskich ludzie będą to nam wygadywać.”
Wójt „ Szczerze mówiąc ja zupełnie tego nie rozumiem. To nie jest obowiązek Zarządu Gmin
Wierzyca. Wierzyca nie ma obowiązku wysyłania do nikogo obowiązku zapłaty. To państwo
zgłosiliście ciało to żeby te druki u was się znalazły. Panie Mirosławie Hapka nie jestem
prezesem Zarządu Gmin Wierzyca, żadnej Spółki, bo Związek Gmin Wierzyca nie jest spółką.
Związek Gmin Wierzyca jest takim samym ciałem jak Rada Gminy tutaj, zrzesza samorządy, ja
zostałem wybrany na Przewodniczącego tego związku. Jak przewodniczący Andrzej Bober jest
przewodniczącym rady gminy, ja jestem przewodniczącego organu uchwałodawczego. Jeżeli
państwo uważacie, bo to na państwa wniosek, to ja się zwróciłem do Związku Gmin Wierzyca,
jeszcze powiedziano mi, że to jest koszt, ale powiedziałem no dobrze, ale była prośba sołtysów
którzy chcieli żeby to wydrukować. Teraz zobaczcie. Ktoś chce, a ktoś nie chce. Związek Gmin
Wierzyca nie ma obowiązku wysyłania. Każdy otrzymał kiedyś pismo, w którym otrzymał nr
16

konta i na ten nr konta powinien wpłacać te opłaty. Ja mam taką prośbę do sołtysów żebyście się
zastanowili, że jeżeli ktoś nie chce w ogóle, jeżeli ktoś chce to żeby sporządzić taką listę żeby w
przyszłości nie było takiej sytuacji, że ktoś kto dostaje i nie wie co z tym zrobić. Oczywiście to
nie jest państwa obowiązek, roznoszenie, to jest sprawa jasna. Rozumiem jeżeli były takie
prośby z waszej strony, to chcieliście zaangażować się w roznoszenie, przekazanie tego. Ja
rozumiem, że to mieszkańcy wystąpili do was. Prawda jest taka, że jest informacja podana, że
jeżeli ktoś chce, te dokumenty, nakaz płatniczy jest tu sołtysa. Sołtysom to przekazaliśmy na
państwa wniosek. Czyli na wniosek mieszkańców, który był do państwa przekazany, a państwo
do nas. Oczywiście problem polega na tym jak teraz dotrzeć do tych mieszkańców. Może warto
ogłosić tablicę ogłoszeń taką informację, że wszyscy zainteresowani, którzy chcą odebrać nakaz
płatniczy proszę się zgłosić do sołtysa. Ktoś kto się zgłosi to odbierze. To nie jest państwa
obowiązek. To na państwa wniosek, na wniosek sołtysów Związek Gmin Wierzyca przygotował
te dowody wpłaty i rozesłał to do państwa. Gdybyście państwo o to nie prosili, a ja bym tego nie
przekazał do Związku, nigdy tego by nie zrobił. Nie ma takiego obowiązku. Dlatego, że ten
obowiązek został zrealizowany, związek w momencie, kiedy do każdego z nas wysłał pismo
informujące o indywidualnym numerze konta, na który każdy musi wpłacać. Państwo możecie
zapłacić za 0,5 roku, za rok, za 2 miesiące, związek nie ma obowiązku wymagać zapłaty z góry.
To nam zarzucano jako związkowi, że wymagaliśmy zapłaty za 2 miesiące. Ja też płacę, bo
zapominam, wolę zapłacić z góry. Związek nie może wymagać i to był cały problem. Każdy
powinien otrzymać kosz BIO, nie ma żadnej zapłaty. To jest w cenie. Deklaracji nie trzeba
zmieniać jeżeli ktoś wcześniej miał wpisane BIO. Jeżeli ktoś złożył deklarację, że zbiera na
kompostowniku, to nie zmienia deklaracji, ale nie otrzyma kosza BIO. Jeżeli ktoś zmienia
deklarację, bo nie chce mieć kompostownika, musi zmienić deklaracje.”
Radny A. Maliszewski „ Ja chciałem powiedzieć tylko do tego, dla mnie ta sprawa ze
Związkiem jest troszkę dziwna, bo gdziekolwiek opłacamy abonamenty, mamy decyzje
podatkowe z gminy są dostarczane do nas do domu z dowodem wpłaty. Związek nam różne
ulotki przez Sitę podrzuca, różne harmonogramy. Jaki to jest problem dla związku, żeby
rozdystrybuować przez Sitę. Inny temat. Rzucę kamyczek troszeczkę w ogródek. Gmina płaci
sołtysom za roznoszenie nakazów, jeżeli zbierze pieniądze jest pewne inkaso, sołtysi mogą
roznosić i kasować pieniądze dla Związku, niech płacą sołtysom inkaso.”
Wójt „ Wysyłka do nas nakazów płatniczych musiałaby się wiązać z tym, jeżeli miałaby być to
uregulowana prawnie, że znowu nie pamiętam ile kosztuje list ze zwrotnym potwierdzeniem,
6,20, policzmy przez liczbę osób i zobaczymy, czy to nie będzie miało wpływu. Związek
obowiązek wykonał, bo każdy otrzymał nr konta. Blankiety do zapłaty, można sobie wziąć na
poczcie 10 blankietów i mieć przygotowane te blankiety na kolejny raz. Nie mówimy, że to jest
jakiś problem. My sobie robimy jakieś sztuczne problemy. Na poczcie sprawdziłem, nie ma
problemów z blankietami. Na państwa wniosek dostarczyliśmy te blankiety.”
Ad. 7
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 11.50.
Prot. PO.
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