Protokół Nr II/2014
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 09 grudnia 2014 roku
od godziny 15.30 do godziny 16.50
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 15
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 15.30 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1. W trakcie sesji udział
wzięli, Wójt Grzegorz Piechowski, Z-ca Wójta Grzegorz Świtała, Skarbnik Edmund Ostrowski,
Sekretarz Katarzyna Knopik, Aneta Kostka – Radca Prawny, oraz Kierownik jednostek
organizacyjnej: Barbara Ciężka – GOPS 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
Przewodniczący Rady w związku z brakiem uwag do proponowanego porządku posiedzenia
zgodnie z zał. 2 do protokołu przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących):
za – 14
wstrzymujący - 1
porządek posiedzenia został przyjęty większością głosów.
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Kościerzyna:
Na wniosek Radnego A. Maliszewskiego dotyczącego zapoznania się z treścią protokołu przez
Radnych, Przewodniczący Rady zdecydował, że zatwierdzenie protokołu będzie przedmiotem
obrad w dalszej części sesji.
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Ad. 4
Złożenie ślubowania przez radnego Tadeusza Bober.
Przewodniczący Rady poinformował, że obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania
przez nowo wybranego radnego Tadeusza Bober.
Proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a
następnie Radny Tadeusz Bober powstanie i wypowie według swojego wyboru, słowo "ślubuję"
lub zwrot "ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
Odczytuję rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
jej mieszkańców".
Radny Tadeusz Bober złożył ślubowanie: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Ad. 5
Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. a)
Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Radny A. Maliszewski przedstawił proponowany skład Komisji Rewizyjnej:
1.

Bober Tadeusz

2.

Maliszewski Arkadiusz

3.

Cieszyńska Bożena

4.

Mański Bogdan

5.

Niklas Franciszek

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje?
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał proponowanych członków do
komisji, czy wyrażają zgodę na udział w komisji.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Rewizyjnej.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 14
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/3/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 3)
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Ad. b)
Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego.
Radny D. Gierszewski przedstawił proponowany skład Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego:
1.

Jażdżewski Rafał

2.

Jankowski Piotr

3.

Seyda Marian

4.

Andrzej Miszczak

5.

Szczepańska Danuta

6.

Gierszewski Daniel

7.

Żurek Marcin

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje?
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał proponowanych członków do
komisji, czy wyrażają zgodę na udział w komisji.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 14
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/4/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 4)
Ad. c)
Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych.
Radny D. Gierszewski przedstawił proponowany skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych :
1.

Maliszewski Arkadiusz

2.

Szczepańska Danuta

3.

Jankowski Piotr

4.

Cieszyńska Bożena

5.

Seyda Marian

6.

Bławat Krzysztof

7.

Miszczak Andrzej
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Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje?
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał proponowanych członków do
komisji, czy wyrażają zgodę na udział w komisji.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 14
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/5/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 5)
Ad. d)
Uchwała w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.
Radny D. Gierszewski przedstawił proponowany skład Komisji Rolnictwa i Leśnictwa:
1.

Jażdżewski Rafał

2.

Mański Bogdan

3.

Żurek Marcin

4.

Niklas Franciszek

5.

Burandt Wojciech

6.

Bober Andrzej

7.

Bober Tadeusz

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne propozycje?
Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Rady zapytał proponowanych członków do
komisji, czy wyrażają zgodę na udział w komisji.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 14
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/6/14 z dnia 9 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 6)
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Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się wszystkich
komisji, żeby dokonały z pośród siebie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Podczas Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania na przewodniczącego komisji (4 radnych
obecnych):
Za Radnym B. Mańskim – 3 głosy
Wstrzymujące – 1 głos
W związku z powyższym większością głosów Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został B.
Mański.
Podczas Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania na wiceprzewodniczącego komisji (4
radnych obecnych):
Za Radnym T. Bober – 3 głosy
Wstrzymujące – 1 głos
W związku z powyższym większością głosów Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
T. Bober.
Podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
przewodniczącego komisji (7 radnych obecnych):

w

wyniku

głosowania

na

Za Radnym D. Gierszewskim – 4 głosy
Za Radną D. Szczepańską – 3 głosy
W związku z powyższym większością głosów Przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego został D. Gierszewski.
Podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
wiceprzewodniczącego komisji (7 radnych obecnych):

w

wyniku

głosowania

na

Za Radnym R. Jażdżewskim – 4 głosy
Za Radną D. Szczepańską – 3 głosy
W związku z powyższym większością głosów Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i
Rozwoju Gospodarczego został R. Jażdżewski.
Podczas Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w wyniku głosowania na
przewodniczącego komisji (7 radnych obecnych):
Za Radnym M. Seyda – 4 głosy
Za Radną A. Maliszewskim – 3 głosy
W związku z powyższym większością głosów Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych został M. Seyda.
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Podczas Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w wyniku głosowania na
wiceprzewodniczącego komisji (7 radnych obecnych):
Za Radnym A. Miszczak – 6 głosów
Wstrzymujący – 1 głos
W związku z powyższym większością głosów Wiceprzewodniczącym Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych został A. Miszczak.
Podczas Komisji Rolnictwa i Leśnictwa w wyniku głosowania na przewodniczącego komisji (7
radnych obecnych):
Za Radnym W. Burandt – 6 głosów
Przeciw – 1 głos
W związku z powyższym większością głosów Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Leśnictwa
został W. Burandt.
Podczas Komisji Rolnictwa i Leśnictwa w wyniku głosowania na wiceprzewodniczącego
komisji (6 radnych obecnych):
Za Radnym T. Bober – 6 głosów
W związku z powyższym jednogłośnie Wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Leśnictwa
został T. Bober.
Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.
Przemysław Ostrowski – pracownik biura rady ogłosił wszystkim obecnym na Sali wyniki
głosowania na Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji Stałych Rady.
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Kościerzyna:
W związku z uwagami Radnych co do treści protokołu Przewodniczący Rady postanowił
zatwierdzenie protokołu przenieść na kolejną sesję.
Ad. 6
Wolne wnioski.
Radny F. Niklas „Sprawa internetu mnie interesuje. Światłowody wkopane, a internetu nie ma.
I takie pisemko tu chodzi i ja nie wiem, co tu jest zrobione.”
Wójt „ Po 1 ta lista, która została wam przekazana z prośbą o wpisanie adresów mailowych, czy
ktoś ma internet, czy nie związana jest z tym, że państwo otrzymaliście laptopy i chcielibyśmy
materiały przesyłać wam internetowo. Jeżeli ktoś nie ma internetu to proszę informację nam
przekazać. Będziemy się zastanawiać co z tym zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację z tymi
7 miejscami był realizowany projekt Pana marszałka, to tam sytuacja jest taka, że internet został
doprowadzony do miejscowości. Natomiast dalsza sytuacja to jest sprawa ewentualnego
przedsiębiorcy, czy będzie zainteresowany i mieszkańców. Chcielibyśmy zorganizować takie
spotkanie w tych miejscowościach z operatorami,
którzy by byli zainteresowani
doprowadzeniem tego internetu z mieszkańcami. Zobaczymy czy nam się to uda. Chcielibyśmy
zrobić to w miesiącu w styczniu, w lutym. Chcemy się zwrócić do tych operatorów chociaż to
nie jest nasze zadanie, to jest jakby działalność komercyjna. Natomiast sytuacja jest bardzo
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trudna polegająca na tym, że jeżeli firmy widzą interes same są tym zainteresowane, natomiast
jeżeli nie widzą, no to jest jak jest.”
Radny M. Seyda „W Skorzewie ma być spotkanie w piątek w remizie w Sali wiejskiej, firma
się ogłasza jakaś MTI, nic to mi nie mówi i będę na tym spotkaniu, posłucham. To jest 1 z tych
operatorów, o których Pan Wójt mówi.”
Wójt „ Jeżeli firmy się same zgłaszają to tym lepiej, trzeba z nimi rozmawiać. Chodzi o to żeby
teraz rozprowadzić ten światłowód po mieszkańcach i to oczywiście może zrobić przedsiębiorca
i powinien być zainteresowany udzielaniem usług za, które podbiera wynagrodzenie i on pewnie
będzie tak kalkulował to rozprowadzenie światłowodu, żeby miało racje ekonomiczne.
Oczywiście wszędzie tam gdzie są te spotkania, to bardzo dobrze, są zainteresowani. Skorzewo,
to wiadomo duża miejscowość. Do tego nie jest potrzebny Urząd Gminy Kościerzyna. Zresztą
Pan Marszałek tak robił, odbyło się spotkanie informując firmy, że ten światłowód jest w
miejscowościach. Jeżeli ktoś zainteresowany to może z mieszkańcami prowadzić spotkania i na
warunkach handlowych ustalony wspólnie mogą ten internet mieszkańcom dostarczyć.”
Radny R. Jażdżewski „Ja bym chciał wniosek złożyć. Zwracam się z wnioskiem o poszerzenie
parkingu przed zespołem kształcenia w Łubianie. Parking znajdujący się przed zespołem
kształcenia w Łubianie, a zespołem parafialnym zaprojektowany jest na około 20 pojazdów.
Istnieje możliwość powiększenia
miejsc parkingowych o kolejne 6 może 8 miejsc
parkingowych, co znacznie zwiększy komfort mieszkańców i bezpieczeństwo drogowe.
Obecnie ze względu na duży ruch pojazdów przed godziną 8 rano niektórzy mieszkańcy parkują
wzdłuż ul., co przy znacznym ruchu pieszym powoduje chwilowe zagrożenie bezpieczeństwa.
Powiększenie ilości miejsc postojowych zmniejszy to zagrożenie, a jednocześnie ułatwi ruch
drogowy. Dodam, że w tym rejonie poza zespołem kształcenia i zespołem parafialnym jest też
stadion piłkarski na , którym mecze rozgrywa zespół Ceramika. Proszę o skierowanie wniosku
dalszej realizacji i dziękuję za pozytywne rozpatrzenie.”
Wójt „ Ja tylko krótko odpowiem, że jakby wnioski do budżetu na rok 2015 składaliśmy do 30
września, ale oczywiście każdy wniosek w roku budżetowym może być oczywiście
rozpatrywany. Natomiast państwo w piątek otrzymacie materiały z budżetem na przyszły rok i
na komisjach będziemy omawiali, ale te wnioski, które były złożone do 30 września. Każde
kolejne wnioski muszą znaleźć swoje procedowanie. Oczywiście wszystkie wnioski, które były
złożone do 30 września nie sądzę, że 10% będzie zrealizowanych ze względu na możliwości
budżetowe, ale oczywiście każdy ma prawo złożyć taki wniosek. Na pewno trzeba będzie nad
nim pochylić się.”
Radny R. Jażdżewski „To nie będą duże koszta. Ten parking można poszerzyć o trawniki w
obrębie szkoły i przylegające przy kościele parafialnym. Chodzi o to żeby przesunąć te
krawężniki, bo one są wysokie, 25- 30 cm wysokości i utwardzenie terenu.”
Wójt „Od razu drobną uwagę. Wszystkie wnioski, które do mnie są składane dotyczące dróg
kierują do dyrektora Malka z prośbą o opinię na ten temat i o wycenę. Potem będziemy
zastanawiać się nad możliwością jego realizacji.”
Radny A. Miszczak „Ja chciałbym abyśmy wspólnie pochylili się nad wnioskiem, który został
złożony przez mieszkańców Dąbrówki. Ten wniosek już jest zaopiniowany przez dyrektora
zakładu komunalnego. Konkretnie chodzi o mieszkańców Dąbrówki, którzy nie mają przyłączy
wodociągowych, mają suche studnie. Woda jest dowożona. Z tego co zorientowałem się w
zakładzie komunalnym chodzi o długości 1,5 kilometra wodociągu i koszt na chwilę obecną
szacowany jest na 115000. 4 rodziny, które nie mają wody.”
Wójt „Ten wniosek był wielokrotnie składany na zebraniach wiejskich. Pierwotnie
zaplanowałem go w kwocie przeznaczonej na realizację zadań kanalizacyjno – wodociągowych,
on jest zaplanowany. Ale oczywiście, to jest projekt budżetu, to państwo będziecie decydować,
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czy taki projekt budżetu z taką zaplanowaną inwestycją będzie realizowany. Ale ja go mam
umieszczone.”
Radny M. Seyda „ Ja tylko zapytanie, albo wniosek. Dotyczy znowuż Skorzewa. Mianowicie w
ostatnich dniach tygodnia ul. Zdrojewskiego, ul. Pelplińskiego, ul. Długa, ci którzy przyłączyli
się do kanalizacji czują fetor. Wydziela się w domostwach. Ja nie wiem na czym to polega, że to
poważny problem, bo to truje. Tylko to mogę powiedzieć, kilka osób się do mnie zwróciło.”
Wójt „ 1 podstawowa rzecz którą trzeba sprawdzić w domu jest odpowietrzenie. Ale to jest
częsty powód. Podłączamy kanalizacją do istniejącej kanalizacji i nie ma odpowietrzenia.
Odpowietrzeniem często był zbiornik bezodpływowy. Tam była rura wystawiona, gdzie gazy
odchodziły. Teraz po zamknięciu tego niestety te zapachy, gazy ulatniają się do wnętrza. Musi
być podłączona kanalizacja do przewodu kominowego. W kominie jest dziura, która
wyprowadza.”
Radny M. Seyda „ Dziękuję panie wójcie, dla mnie znany problem.”
Wójt „ Jeżeli jest taki problem, to bardzo proszę zgłaszać go do zakładu komunalnego gminy
Kościerzyna. Na pewno pracownicy podjadą, przyjrzą się temu co tam się wydarzyło.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Tylko pro forma tej kanalizacji był mały problem, bo na ul.
Kolejarzy była troszeczkę kanalizacja niedrożna. Ja sam z panem z zakładu komunalnego, żeśmy
troszeczkę. Te ścieki, które poszły do przepompowni nie były świeże, tylko troszeczkę zagniłe.
To mogą być też powód, że zapach był nieprzyjemny.”
Wójt „We Wieściach z Naszej Gminy Kościerzyna jest nr telefonu całodobowy do zakładu
komunalnego. Naprawdę jeżeli są takie sytuacje, za chwilę przed nami zima, tu uczulam, jeżeli
są problemy z odśnieżaniem po to jest ten nr całodobowy, żeby tamto zgłaszać i na pewno jest
tak, że od razu reagujemy, albo następnego dnia ta reakcja ze strony zakładu komunalnego jest.”
Radny M. Seyda „ Zgodnie z § 13 naszego statutu Pan Przewodniczący wyznacza termin, czas
sesji zwyczajnych, nadzwyczajnych. Mam taką sugestię, czy można by po zakończeniu tych
procedur organizacyjnych z konstytuowaniem się rady gminy Kościerzyna, aby w przyszłości w
nowym roku ustalić w miarę możliwości w ustaleniu z organem wykonawczym, sołtysami, z
pracownikami Urzędu, by to było dogodne 1 dzień na sesję. Żeby był ten wtorek, środa godz.
określona. Mówię o ile to będzie możliwe. To byłoby łatwiej zaplanować nam czas nawet na
rok., że wiem, że w środę, wtorek godz. 14, 13 mam sesję. Nie będzie trudno, będę sobie
rezerwować. Ja mówię to jako czyny obywateli gminy. Taka sugestia do Pana przewodniczącego
rady.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja myślę, to nie ma problemu, ale jak spotkamy się wszyscy
ustalimy ten termin, Pan wójt też. Tylko czasami bywa, że będziemy musieli się spotkać w takim
trybie awaryjnym. Bo też są takie sytuacje. Na pewno sesję odbywały się kiedyś regularnie w
piątek. Na pewno ustalimy termin, który będzie dogodny dla wszystkich.”
Wójt „ Dzisiaj jest sesja robocza, dlatego Pan Przewodniczący nie zaprosił, nie zaprosiliśmy
sołtysów, natomiast sołtysi są zawsze na naszych sesjach i z tego co wiem oni za terminami o
południowymi nie optowali. Mam taką propozycję żeby dla kolejnej sesji wspólnie w wolnych
wnioskach o tym porozmawiać. Oczywiście to rada ustala, Pan Przewodniczący ustala, ale
zwyczajem dobrym było to żeby terminy były dogodne prawie dla wszystkich.”
Radny A. Miszczak „ Chciałbym poruszyć kwestią bezpieczeństwa części mieszkańców
Kościerski Huty. 1 z wniosków zgłoszonych organ gminy właściwie było oznakowanie drogi z
Kościerskie Huty do Klincza. Ustawione zostały tablicę droga osiedlowa. Oprócz tego już
wcześniej istniał znak zakazu wjazdu samochodów ciężarowych. One nadal jeżdżą. Wielu
kierowców nie ogranicza ten znak drogi osiedlowej. Jest problem.”
Wójt „ Wszyscy mamy z takimi sytuacjami problem. Po 1 nasza straż gminna nie może
zatrzymać takiego samochodu, nie mamy takich uprawnień. Jedyną uprawnioną instytucją do
tego jest Policja. My możemy zwrócić się do Pana komendanta Policji, by w sposób szczególny
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zajął się tym odcinkiem drogi. To nie jest tylko ten odcinek drogi, są jeszcze inne odcinki dróg,
jest przykład zakaz przemieszczania się samochodów ciężarowych, ale ona się tam
przemieszczają. Skracają sobie przejazd, bo po co mają je przez Kościerzynę. To jest proceder,
który jest nam znany natomiast my możemy zrobić zdjęcie i wysłać do Policji, Policja reaguje.
Natomiast to jest sytuacja dookoła na wprost. Ale zwrócimy na to uwagę.”
Radny A. Miszczak „ 1 z wniosków na ostatnim zebraniu wiejskim było poszerzenie wjazdu z
drogi krajowej do wsi, że tam jest tak wąsko, że samochody jadące ze strony Gdańska spiętrzają
się żeby ten mógł zjechać. Ja wiem, że taki wniosek został już uruchomiony bo sprawdzałem
zakładzie komunalnym, była taka konkretna sytuacja zjeżdża ciężarowy, ja się wycofuję, jak go
mam zablokować, że on nie ma prawa tam zjechać.”
Wójt „ No niestety mieszkamy w różnych miejscowościach i to nasz wspólny apel, że jak znamy
kierowców, znamy przedsiębiorców którzy mają ciężki transport, muszą jeździć sprawa jasna,
ale powinni przemieszczać się drogami, którymi im wolno. Nie powodować sytuacji trudnej,
kolizyjnej, wręcz niebezpiecznej. Natomiast wielokrotnie na tej Sali mówiliśmy jest jak jest.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Ja mam dla państwa takie informacje. Ponieważ projekt
budżetu został złożony za kadencji starej rady to teraz radni którzy teraz są mogą musiał z tym
projektem zapoznać. On jest w biurze rady dostępny. Też na stronie internetowej, jeżeli ktoś
chce może się tym projektem budżetu zapoznać. Otrzymałem pismo w sprawie umorzenia
dochodzenia w sprawie Rybak VI, jeżeli ktoś by chciał z uzasadnieniem tego umorzenia
zapoznać to też można w biurze rady.”
Wójt „ Uwaga dotycząca projekt budżetu. Teraz z Panem skarbnikiem pracujemy nad pewnymi
zm., właściwie szukanie większej ilości pieniędzy niż to pierwotnie było założone na realizację
zadań drogowych i zadań inwestycyjnych. Chcemy znaleźć więcej pieniędzy. Mogę tylko
jeszcze jedną rzecz powiedzieć nie z taką stuprocentową pewnością, że praktyka lat ubiegłych
będzie kontynuowana, że pewnie w lutym będziemy wiedzieli jaka jest nadwyżka budżetowa,
ewentualnie wolne środki. I tak jak zwykle usiądziemy i będziemy się zastanawiać na co te
środki i nadwyżkę budżetową przeznaczyć.”
Radny A. Miszczak „ Jeśli można zaproponować, to niech z tej puli znajdą się środki na tą
Dąbrówkę, na ten wodociąg.”
Wójt „ Ja mam zaplanowane, taki projekt budżetu, natomiast mówię, to rada ustala budżet.”
Radny D. Gierszewski „ Czy będzie zmieniony budżet w tym roku?”
Wójt „ Mówimy o budżecie na 2014. Będzie zmieniany tak jak co roku. Jest tzw. czyszczenie.
Planujemy dwie sesje. Sesją 19 i 30 grudnia na, której będą na pewno dwie uchwały, tak mi się
wydaje, niewygasy, których nie będzie na szczęście wiele, czyli tzw. inwestycje niewygasające
na rok kolejny i budżet czyszczący. 30-go też, nie wiem czy państwo dostaliście zaproszenie,
myślę, że dostaliście na naszą doroczną, na nasze coroczne spotkania, na które zapraszamy
przedsiębiorców, dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, oczywiście państwa
na, którym podsumujemy rok 2014, to jest takie spotkanie opłatkowe, odbywać się pomiędzy
świętami, a nowym rokiem. To jest tradycja i taką tradycję w tym roku kontynuujemy. Spotkanie
ma się odbyć we Wdzydzach w Hotelu Niedźwiadek. Dlatego zaplanujemy sesję
prawdopodobnie na godz. 10, żeby na czternastą spokojnie dojechać do Wdzydz.”
Ad. 7
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 16.50.
Prot. PO.
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