Protokół Nr III/2015
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 16 kwietnia 2015 roku
od godziny 10.05 do godziny 12.35
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 15
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 10.05 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1 oraz 36 sołtysów zał. 2. W
trakcie sesji udział wzięli: Wójt Grzegorz Piechowski, Z-ca Wójta Grzegorz Świtała, Skarbnik
Edmund Ostrowski, Sekretarz Katarzyna Knopik, Marzena Kleinschmidt – Naczelnik WPPiN
oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych: Barbara Ciężka – GOPS, Grzegorz Daszkowski –
ZSKiT, Alicja Żurawska – Starosta Kościerski, Monika Wolik-Litwin – Sekretarz Starostwa,
sportowcy 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.
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu sesji Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu
Zastępcę Wójta, który wyczytał nazwiska wyróżnionych i nagrodzonych sportowców z terenu
gminy Kościerzyna, którzy wykazali się osiągnięciami sportowymi zdobytymi w 2014 roku.
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Wójt wręczyli dyplomy, wyróżnienia,
nagrody i kwiaty wyczytanym sportowcom.
Po ceremonii uhonorowania sportowców Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Starostę
Kościerskiego
A. Żurawska „Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na sesję gminy Kościerzyna, o które
prosiłam, żeby spotkać się z Państwem, bo gmina Kościerzyna to również powiat kościerski, to
gmina jedna z największych, prężnie działająca, a naszym wspólnym problemem są przede
wszystkim działania na drogach, inwestycje drogowe. Chciałabym Państwa poinformować, na
pewno wiecie i tutaj pewnie się powtórzę, w jakiej sytuacji na dzień dzisiejszy jest powiat
kościerski. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wreszcie szczerze. Jesteśmy powiatem w
województwie pomorskim najbardziej zadłużonym. Jesteśmy powiatem zadłużonym na 40 mln.
zł. Osiągnęliśmy krytyczną granicę 60% zadłużenia budżetu, dlatego uchwaliliśmy już w styczniu
program postępowania naprawczego, aby rozpocząć oddłużenie powiatu, aby móc sięgać po
środki zewnętrzne, ale niestety, dzisiaj i przez następne 3 lata musimy zaciskać pasa. Chciałabym
Państwa w tym miejscu poinformować i poprosić o zrozumienie, a zarazem wysoką Radę,
Przewodniczącego Rady, Pana Wójta o współpracę. Mianowicie głównym naszym problemem
jest problem budowy dróg, chodników. W czterech kadencjach powiatu kościerskiego
zostawiliśmy na drogach powiatowych, których jest 58 km, z jednej strony mało, bo wy macie
przecież około 600 km dróg gminnych, zostawiliśmy niecałe 5 mln zł. Można powiedzieć, że to
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dużo lub mało. Niemniej chciałabym Państwa ze smutkiem poinformować, przez najbliższe 3 lata
nie będziemy mogli inwestować, budować dróg ani chodników na drogach powiatowych, nie tylko
na terenie gminy Kościerzyna, ale i na terenie całego powiatu. Stać nas na dzień dzisiejszy na tak
zwaną odbudowę dróg w postaci, brzydko powiem, łatania dziur. Chciałabym żebyście Państwo
usłyszeli to ode mnie. Dlaczego, ponieważ właśnie na moje ręce, na ręce Zarządu, od Państwa
przede wszystkim, od sołtysów, którym jest ta sprawa bardzo ważna, wpływa szereg pism. Nie ma
praktycznie tygodnia kiedy nie otrzymuję tych pism mówiących jak wyglądają te drogi
powiatowe. Tutaj pochylam się nad Państwem i mówię: ja wiem, że te drogi wymagają remontów.
Tutaj od Pani sołtys z Niedamowa i Dębogór, z Wąglikowic otrzymuję pisma, z Grzybowa, z
Wielkiego Klincza mówiącym o stanie nie tylko dróg powiatowych, ale i potrzeby budowy
chodników. Rozpoczęłam rozmowę z Panem Wójtem na ten temat. Pan Wójt naprawdę
zadeklarował wielką pomoc w postaci dania powiatowi materiału. Z przykrością musiałam Panu
Wójtowi odpowiedzieć, że na dzień dzisiejszy dla mnie to nie jest dużo ze względu na to, że nawet
dzisiaj nas nie stać na ogłoszenie przetargu dla firmy, która wybudowałaby z waszego materiał ten
chodnik. Chcę Was Państwo serdecznie poprosić o to, aby przez ten okres chociażby tego roku,
roku 2015, gdzie mówię wprost nie ma pieniędzy na budowę chodników powiatowych, prosić
Pana Wójta, wysoką Radę, Przewodniczącego Rady, aby w imię współpracy i zrozumienia,
niestety dzisiaj zaciskamy pasa, aby za 3 lata uzyskać płynność finansową, aby móc podejść do
inwestycji. Dzisiaj proszę was, abyście wzięli na swoje barki niektóre inwestycje. Wiem, że Pan
Wójt Grzegorz Piechowski jest przygotowany na to, aby podjąć ewentualnie takie rozmowy za
Państwa zgodą. Chciałam też wspomnieć o tym, że toczą się rozmowy, aby rozpocząć w 2016
roku, pomimo ciężkiej sytuacji finansowej, wspólnie z gminą podjąć działania na budowę drogi
Mały Klincz – Wielki Klincz. Byłyby to środki z RPO. Na razie są to rozmowy ustne z Panem
Marszałkiem. Widzę światełko w tunelu. Pan Wójt też deklaruje te działania. Nie wiem czy nam
się to uda, dlatego nie chcę obiecywać, że w 2016 roku będziemy budować, podkreślam nie
remontować, budować drogę na długości 3,5 km. Wierzę w to, że wspólnie uda nam się te działania
podjąć. Niestety, jeszcze raz to podkreślam i chciałabym żebyście to ode mnie usłyszeli, powiat
jest w ciężkiej sytuacji. Jesteśmy na dzień dzisiejszy w takiej sytuacji, że spłaciliśmy już 0,5 mln
zł obligacji, wykupiliśmy na 0,5 mln zł. Zakładamy, aby w tym roku wykupić obligacje o wartości
5 mln zł. To jest bardzo dużo. Musimy również w tym roku sprzedać nieruchomości za około 3
mln zł. Rzeczy do zrobienia jest bardzo dużo. Wierzę, że uda nam się, ale nie wyobrażam sobie,
aby nie było współpracy z gminami. Ja przychodzę do Państwa, aby prosić o współpracę i o
zrozumienie tej sytuacji. Dziękuję serdecznie. Postaram się odpowiedzieć na każde z Państwa
pytań, jeżeli takowe będą. Więc myślę, że tutaj od mównicy nie będę odchodziła.”
A. Maliszewski „Pani Starosto, ja mam dla Pani przykrą wiadomość, bo jeżeli przebudowa,
remont tej drogi nie wyjdzie w 2016 roku, to jeszcze w tej kadencji powiat może się zmierzyć z
nie łataniem dziur na tej drodze, ale z potężnym remontem, który miał miejsce bodajże 4 lata temu
na odcinkach w Dębogórach. Jako codzienny użytkownik tej drogi widzę, że z dnia na dzień jest
coraz bardziej zdewastowana. Myślę, że ten rok, tym łataniem, udać się Państwu jakoś przetrwać,
jakiś stan utrzymać, ale jeżeli przejdzie ciężka zima, trochę ciężkiego transportu się po tym
przejedzie, to proszę mi uwierzyć, że za rok będziecie mieli Państwo poważny problem na tej
drodze.”
A. Żurawska „Panie Radny Arku, jak najbardziej ma Pan rację, dlatego na dzień dzisiejszy jeszcze
raz mówię, łatamy dziury. Wszystkie siły, które dziś mamy skierowaliśmy na gminę Kościerzyna.
Obecnie odbywają się remonty cząstkowe od Małego Klincza do Wielkiego Klincza, od Nowej
Kiszewy do Dębogór i z Nowej Kiszewy w kierunku Olpucha. Jeszcze raz podkreślam, jest to
łatanie dziur. Dlatego będziemy robili wszystko, że w ramach współpracy Pan Wójt Grzegorz
Piechowski poparł mnie, aby 2016 roku urealnić projekt, bo on jest troszeczkę zrobiony w randze
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mercedesa i spróbować pozyskać środki z RPO. Rozmowy wstępne już były. Jest sympatia i
zielone światło w Urzędzie Marszałkowskim. Zobaczymy, co się da zrobić. Ja też mam
świadomość, że jeżeli przez 3 lata nie zrobimy nic, to w czwartym roku nie będziemy wiedzieli w
co ręce włożyć i znowu będziemy w sytuacji, że nie będziemy mieli tylu środków, aby zrobić tak
zwaną część remontów pilnych. Zdajemy sobie sprawę, że za chwilę może się posypać gros uwag
od kierowców. Wnioski, które mogą się posypać, to właśnie kierowcy mówiący, że właśnie przez
dziurę w drodze powiatowej stracili koło. My za chwilę będziemy musieli mieć środki na
zabezpieczenie wniosków, skarg mieszkańców. Nie chcielibyśmy doczekać tego momentu.
Dlatego jeszcze raz deklaruję, zrobimy wszystko, aby od 2016 roku te środki nie były tylko na
łatanie tych dziur. Ten rok, jeszcze raz podkreślam, 2015 rok, jest wyłącznie na łatanie dziur. Ja
mogę przeprosić sołtysów, bo oni w imieniu mieszkańców piszą pisma. To nie są pisma
zdawkowe. To są elaboraty o stanie chodników i dróg. Oni przyjeżdżają, rozmawiają, monitują tę
sytuację. Ja mogę dzisiaj tylko i wyłącznie przeprosić, że niestety doczekaliśmy takiego momentu,
gdzie tych środków najzwyczajniej nie mamy. Budżet 2,5 mln zł na Zarząd Dróg Powiatowych
starcza nam tylko i wyłącznie na łatanie dziur.”
K. Marczyk – sołtys z Wielkiego Klincza zwróciła uwagę na zły stan chodnika w Wielkim
Klinczu i żeby uzupełnić dziury w chodniku.
A. Żurawska „Dlatego jest ze mną Pani Sekretarz, która zapisuje wszystkie uwagi. Wszystkie
uwagi są cennymi, ale ja nie mogę dzisiaj obiecać. Zrobię wszystko, żeby jeszcze w tym roku
wspólnymi siłami, albo przełożyć ten chodnik, albo uzupełnić te braki.”
B. Radkowska – sołtys z Dębogór zwróciła uwagę na zły stan drogi do Dębogór i powiedziała,
że droga w kierunku Wielkiego Podlesia byłaby alternatywą.
A. Żurawska „Mogę zadeklarować, że w ciągu miesiąca, bo mamy już tu kwestię ustaloną nie
tylko na Zarządzie, ale Dyrektor Dróg Powiatowych zajął się tą kwestią tej drogi na zakręcie i tam
w ciągu najbliższego miesiąca, do końca kwietnia będzie to zrobione. Jeśli chodzi o ten tak zwany
skrót Wielki Podleś, to dzisiaj nie weźmiemy pod uwagę remontu, bo niestety są istotniejsze drogi.
I tutaj z przykrością odpowiem szczerze, że ten rok nie jest rokiem żebyśmy się tą drogą zajęli.”
B. Radkowska – sołtys z Dębogór zapytała, gdzie są ludzie odpowiedzialni za dług w powiecie
kościerskim.
A. Żurawska „Ja jestem daleka od oceny. Myślę, że każdy z Zarządów miał jakiś priorytet, chciał
coś zrobić. Faktem jest, że każda inwestycja, która robiona była od hali Sokolnia po schetynówkę
w Karsinie, czy renowacja Rynku, czy budowa basenu, to był niestety udział powiatu. Myśmy
zostawili z tego co pamiętam 11 mln zł na drogach powiatowych w mieście Kościerzyna. Wtedy
była taka wizja. Prawda jest taka, że dzisiaj to są drogi miejskie, bo zostały przekazane i mogę
tylko ubolewać, że w IV kadencji, w porę rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o sytuacji, że może
być ryzyko, że dojdziemy dzisiaj do tego momentu, gdzie nie będzie nas stać na inwestycje.
Niestety, w IV kadencji też powodowano drobne działania, które napędzały ten dług. Jestem
daleka do oceny byłych Zarządów. Niemniej jesteśmy dzisiaj tutaj i dzisiaj ja biorę
odpowiedzialność za to co jest. Moim założeniem jest w ciągu programu naprawczego trzyletniego
w 2017 roku oddłużyć powiat o 10 mln zł, abyśmy uzyskali płynność finansową, abyśmy spełniali
artykuł Ustawy o finansach publicznych, aby Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchwalała nam
budżetu, bądź nie patrzała na każdą cyfrę mówiącą, czy możemy wydać, czy nie. Dzisiaj jesteśmy
obwarowani zarządzeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, że nie wolno wydawać na stypendia,
na promocję, na pozarządówkę. Drogi to jest jeden z tematów. My jesteśmy dzisiaj w tak
nieprzyjemnej sytuacji, że niestety musimy o niej mówić. Dlatego założyłam sobie, że w każdej
gminie pozwolę sobie wziąć udział w sesji, abyście to ode mnie usłyszeli, a nie pokątnie, albo
potem mieli pretensję do Wójta, który mówił, ale powiat nie ma tych pieniędzy. Ja mówię, dzisiaj
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nie mamy tych pieniędzy. Nie tylko na drogi powiatowe, ale i chodniki. Niemniej nie wyobrażam
sobie żebyśmy przez 3 lata nie zrobili nic. Oczywiście są pewne ścieżki, mimo, że jest trudna
sytuacja, będę robiła wszystko wspólnie z Zarządem, abyśmy te działania podjęli. Niemniej 2015
rok jest rokiem zaciskania pasa i brakiem tych środków.”
A. Miszczak „Moje pytanie będzie dotyczyć nowych dróg, czyli obwodnicy, która na trwałe
zmieni krajobraz naszego miasta, naszej gminy, infrastruktury dotyczącej i sposób
przemieszczania się, komunikowania się naszych mieszkańców. Czy Starostwo dokonało już
uzgodnień dla Generalnej Dyrekcji, czy przedstawiło już rozwiązania, jeśli tak, to jak one
brzmią?”
A. Żurawska „Jeśli chodzi o obwodnicę, to braliśmy udział w szeregu spotkań zarówno w mieście
Kościerzyna, w powiecie, jak i w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby urealnić
budowę obwodnicy. Pewnie Państwu znana jest sytuacja, że niestety ta obwodnica była w
pierwszej wersji uzgodniona przez wszystkie samorządy, zarówno gminę Kościerzyna, miasto i
powiat. Niestety dostaliśmy na nasze ręce tak zwany system oszczędnościowy, gdzie obwodnica
nie tylko skróciła swoją długość, ale i bieg, rozwiązania na Kościerzyna zachód i wschód i tutaj
wspólnie jako 3 samorządy staliśmy na stanowisku, aby podjąć rozmowy. One wyglądały różnie.
Czasami zderzaliśmy się z tak zwaną ścianą i wręcz z sugestią, że jeżeli będziemy mieli mnóstwo
uwag do tej obwodnicy, to równie dobrze tej obwodnicy może wcale nie być. Niemniej Zarząd
Dróg Powiatowych w Kościerzynie, czyli moja jednostka uzgodniła z uwagami,
uwarunkowaniami. Zarząd Powiatu w poniedziałek również po wielkiej dyskusji uzgodnił ten
projekt. Niemniej rozmowy jeszcze trwają, bo proszę sobie wyobrazić, nie chciałam o tym mówić,
ale okazuje się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na dzień dzisiejszy nie ma
aktualnego raportu środowiskowego. I może się tak zdarzyć, że będziemy jeszcze mogli w
pewnych kwestiach rozmawiać. Dzisiaj o 13.00 przyjeżdżają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji
Dróg do powiatu, do mnie. Będziemy rozmawiać, ponieważ projekty, które 2 lata temu były
uzgadniane i raporty straciły swoją moc terminową. Niemniej boimy się jednego, że obwodnica,
gdzie wszyscy wiedzą, że ona jest potrzebna, aby odkorkować miasto, będzie wielką radością dla
turystów i osób, które będą chciały ominąć powiat. Niestety, dla naszych mieszkańców nie do
końca, przynajmniej początki będę bardzo ciężkie. Szczególnie rozwiązania, odniosę się tutaj do
drogi powiatowej, są nieprzystosowane do końca dla ciężkiego transportu i wjazd na 3 ronda od
strony Chojnic i Bytowa. Ja tutaj nie będę się rozwodzić, bo Państwo również analizowaliście tą
sytuację. Niemniej myśmy uzgodnili z uwagami i warunkami.”
S. Kerlin – sołtys z Wąglikowic powiedział, że jest krytyczny stan chodnika w Wąglikowicach i
jeżdżący tam ciężki sprzęt stwarza zagrożenie dla dzieci chodzących do szkoły.
A. Żurawska „Bardzo dziękuję za te uwagi. Powiem tylko, że w całej rozciągłości ma Pan rację.
Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy z Panem Wójtem Grzegorzem Piechowskim i mówił wprost,
że ma materiał na ten chodnik w Wąglikowicach i ja z przykrością odpowiedziałem Panu Wójtowi,
że my nie mamy na środki dla ekipy remontowej. To jest przykre. Chciałabym żebyście ode mnie
to usłyszeli. Jeżeli Pan Wójt będzie miał zgodę wysokiej Rady, to może w tym roku w ramach
własnej inwestycji uda się to zrobić. Ja po prostu proszę wysoką Radę, abyście zrozumieli sytuację
powiatu, że niestety jest w tym miejscu, a nie innym. Ja zdaję sobie sprawę, że byłoby mi łatwiej
mówić o wspaniałych rzeczach, o planach inwestycyjnych, ale nie chcę po prostu oszukiwać,
mówić, że będzie wspaniale. Tak nie jest.”
R. Zaborowski – sołtys z Kościerskiej Huty zwrócił uwagę na sprawę zjazdów mieszkańców
Kościerskiej Huty z obwodnicy.
Wójt „To raczej nie jest pytanie do Pani Starosty. Dlatego, że uzgodnienia dotyczące dróg
gminnych są po stronie dróg gminnych i dzisiaj w tej sprawie jest podejmowana Uchwała Rady
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Gminy, której elementem jest porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w celu
rozwiązania sprawy, o której Pan mówił. Nie chciałbym, aby Pani Starosta odpowiadała na
pytania, na których odpowiedzi nie zna. Tak mi się przynajmniej wydaje.”
A. Żurawska „Chciałam powiedzieć tylko, że niespełna miesiąc temu byliśmy również z Wice
Wójtem Grzegorzem Świtałą i Pan Grzegorz Świtała poruszał tę kwestię u Pana Dyrektora Roberta
Marszałka. Myślę, że pokłosiem tego jest dzisiaj podejmowana Uchwała i te sugestie zostały
wysłuchane. Niemniej z tego co wiem, to gmina będzie musiała partycypować w kosztach zmian
projektu i wiem, że podobne zmiany są w mieście Kościerzyna. Jeszcze raz dziękuję. Mogę tylko
przeprosić, że te wieści nie są dobrymi wieściami i nie powiało optymizmem. Niemniej jeszcze
raz proszę wysoką Radę o współpracę, zrozumienie i tak długo jak Pan Wójt nie wyrzuci mnie
oknem, będę prosiła o współpracę i pomoc. Dziękuję bardzo.”
Wójt „Tak jak Pani Starosta powiedziała, odbyło się spotkanie w zeszłym tygodniu, w którym ja
przedstawiłem różne kwestie dotyczące spraw związanych ze stanem dróg powiatowych na terenie
gminy Kościerzyna. Pani Starosta dokładnie poinformowała mnie o tym samym, co Państwu
przekazała. Uważam, że przed nami stoi kilka zadań, właściwie pytań, związanych z sytuacją na
tych drogach, na które wspólnie z Radą będziemy musieli sobie odpowiedzieć, czy i w jaki sposób
ten postulat, który Pani Starosta tutaj przedstawiła, czyli prośba o realizację w naszym zakresie,
czy będą zrealizowane. W pierwszym rzędzie na pewno jest kwestia chodników, chodnika w
Wąglikowicach, jak i w Wielkim Klinczu, bo rzeczywiście stan tych chodników jest taki jaki jest.
Nie będę używał przymiotników, bo taki jaki jest my wiemy. Rzeczywiście jest tak, że sołectwo
Wąglikowice w ramach posiadanych środków, tak zwanego budżetu sołeckiego po raz kolejny
przeznaczyło konkretną kwotę na zakup materiałów i można powiedzieć, że to będzie połowa
materiałów już dzisiaj. Więc ja na pewno po tej sytuacji, którą Pani Starosta nam przedstawiła,
przedstawię Radzie projekt, mam nadzieję, że pieniądze się znajdą na zrobienie tego przez nas
samych. Dlatego, że czekanie kolejnego roku nie wiem, czy sytuację zmieni. Rzeczywiście Pani
Starosta poinformowała mnie również o ewentualnym projekcie drogi do Wielkiego Klincza. To
też będzie projekt, jeżeli nawet dostaniemy środki z RPO, tam dofinansowanie jest do około 85%,
będzie trzeba znaleźć 15% środków własnych. Jeżeli część tych środków własnych będą miały
miało stanowić środki gminy, oczywiście za zgodą Rady, to się stanie. To będzie oznaczać, że w
kolejnym roku będziemy potrzebować pieniądze na realizację kolejnych zadań, wspólnych zadań.
Jeszcze raz chcę powiedzieć, to jest zadanie powiatu. Wspólna odpowiedzialność polega na tym,
że albo podejmiemy wspólne działania i te problemy, które zostały tu przedstawione zrealizujemy
razem, albo ich nie zrealizujemy. Dla mieszkańców pewno nie ma tu znaczenia, czy to jest droga
gminna, powiatowa, czy wojewódzka. Mieszkańcy chcieliby, żeby wszystkie drogi, którymi
chodzi im się przemieszczać były właściwie urządzone, przygotowane, były bezpieczne. I to nawet
na zebraniach wiejskich, o tym często rozmawiamy, to nie jest kwestia przerzucania się, tylko to
jest raczej kwestia wskazywania mieszkańcom, żeby każdy miał świadomość odpowiedzialności
za konkretne odcinki i też świadomość tego, że gmina Kościerzyna ma około 700 km dróg
własnych, że dla nas każdego działania zewnętrzne też wymagają dużego wysiłku finansowego,
czy organizacyjnego i oczywiście zgody Rady, aby te działania podjąć. Wydaje mi się, że do
tematu chodnika w Wielkim Klinczu, jak i chodnika w Wąglikowicach na pewno wrócimy w
najbliższym czasie, żeby te tematy w jakiś sposób rozstrzygnąć, rozwiązać. Oczywiście będziemy
w stałym kontakcie z Panią Starostą. Ja też jeszcze przekażę na ręce Pani Starosty, bo tego nie
uczyniłem wcześniej, informacje z postulatów wiejskich. Pani Starosta ma na pewno wiedzę na
ten temat. Pani Starosta sama zaproponowała, my zaprosiliśmy Panią Starostę, dzięki temu jest
okazja do przekazania tego pisma. Natomiast raz jeszcze mówię, bo ze strony sołtysów, słusznie
padały takie uwagi, jeżeli Pan Wójt, czy Pan Wójt powinien się zgodzić. Jeszcze raz przypominam,
że kwestia wydatkowania środków publicznych, środków budżetowych, to jest kwestia Rady,
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Wójt proponuje, Rada wyraża zgodę. Dlatego to jest nasza wspólna troska, aby te nasze problemy
były rozwiązane. Ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, jak jeszcze jestem przy głosie, że wczoraj
spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem Miasta Kościerzyna, z Panem Wójtem Gminy Stężyca, z
Panem Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego Panem Ryszardem Świlskim, Panem
Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, rozmawialiśmy na temat drogi nr 214 ze Skorzewa do
Stężycy. Są też jakieś dobre informacje mówiące o tym, że jeżeli uda się znaleźć wspólną
partycypację, niewielką partycypację samorządu gminnego gminy Kościerzyna, gminy Stężyca i
miasta Kościerzyna, to na przełomie 2016/2017 roku droga ma szanse zostać wyremontowana. To
co dla nas jest trudne, to co dla mnie jest trudne, to jest to, proszę Państwa nasze zaangażowanie
w różne projekty, nasze, bo tu mówimy o projekcie drogi wojewódzkiej Kościerzyna – Mały
Klincz, drogi wojewódzkiej 221, drogi wojewódzkiej 214 do Stężycy, wspólnego projektu z
gminami, które tu wymieniłem, i Stężyca, gmina Kościerzyna, miasto Kościerzyna, o wspólnych
projektach z powiatem, tych projektów jest bardzo dużo, potrzebnych, koniecznych. Oczekuje się
od nas zaangażowania finansowego, bo bez tego zaangażowania finansowego tych projektów nie
będzie i mamy tego świadomość. Przed nami to jest też olbrzymie wyzwanie, bo my musimy
nałożyć na to nasze potrzeby, żeby znaleźć drogę rozwiązania. Żeby mieć pieniądze, żeby też nie
spowodować naszego zadłużenia, które spowoduje nasze kłopoty. Natomiast niezależnie od tego
ja tutaj deklaruję, że z Radnymi tutaj też rozmawialiśmy, co prawda nie o szczegółach, ale
wcześniej rozmawialiśmy, że na pewno takie prace zostaną podjęte i powinny wkrótce znaleźć,
szczególnie jeżeli chodzi o ten element powiatowy, należy znaleźć jakieś rozwiązanie”
Przewodniczący Rady „Dziękuję Pani Alicji Żurawskiej za wystąpienie, za to, że przedstawiła
nam swoje wszystkie bolączki. Ze swojej strony już wielokrotnie pomagaliśmy,
współpracowaliśmy ze starostwem, w realizacji niektórych inwestycji środki były przekazane i też
uważam, że w miarę naszych możliwości, bo my mamy też dużo spraw, o których Wójt
powiedział, musimy dobrze to rozważyć. Wszystkie nasze sprawy, które mamy do realizacji z
tymi, które jeszcze się wiążą, jak gdyby są związane z realizacją innych samorządów, starostwa i
Zarządu Województwa. Dziękuję bardzo za przybycie. Życzę powodzenia w realizacji tych
wszystkich założeń z dobrym skutkiem. Trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało.”
Ad.2
Przewodniczący Rady poinformował Radnych, że porządek posiedzenia został poszerzony o trzy
projekty uchwał, a mianowicie do punktu nr 4, czyli podjęcie uchwał w sprawie, dodano
następujące podpunkty:
r) wyrażenia intencji w zakresie przebudowy drogi dojazdowej nr 19 i włączenia do drogi
krajowej 20 Stargard Szczeciński – Gdynia w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy
m. Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński”
s) podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gmina Pniewy
t) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kościerzyna
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 (15 radnych głosujących):
za – 15
porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 3
B. Ciężka przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Kościerzyna
(zał. nr 4)
M. Seyda „Ja mam trzy pytania do Pani Dyrektor. Pierwsze pytanie dotyczy wolontariatu. W tych
rubrykach, które Pani przedstawiała nie ma wolontariatu, jak dobrze to rozumiem, a potrzeby też
zerowe. Tego już nie rozumiem. Ja bym prosił o wyjaśnienie.”
B. Ciężka „To się wiąże z kosztami ubezpieczenia. My jako ośrodek nie posiadamy takich
środków. Póki co na razie zabezpieczamy swoje potrzeby, które mamy w pracy, pracownikami
ośrodka”
M. Seyda „Drugie pytanie. Zasiłek stały, ile wynosi ten zasiłek ze środków zewnętrznych, jaka
jest kwota tego zasiłku stałego?”
B. Ciężka „542 zł”.
M. Seyda „Jeszcze jedna sprawa. Pobyt w DPS, czyli pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 113zł,
tam chyba błąd był, prawda, tysięcy, 113 tys. zł?”
B. Ciężka „Tak. To jest kwota, która wynika z obliczenia, więc człowiek, który idzie Domu
Pomocy Społecznej, jeżeli posiada swoje zabezpieczenie rentowe, emerytalne, z tego zabiera się
mu 70%. Natomiast koszt pobytu w domu pomocy ustala Pani Starosta. Jeżeli przekracza to co
można zabrać Panu pensjonariuszowi, to musi dopłacić rodzina, jeżeli jest w stanie, bądź gmina.
To jest koszt tylko tego, co płaci gmina za takiego człowieka.”
Ad. 4
ad. a)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaliska Kościerskie w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaliska
Kościerskie w gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr III/31/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 5)
ad. b)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie Kościerzyna.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w
gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr III/32/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 6)
ad. c)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowy Klincz w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Nowy Klincz w
gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr III/33/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 7)
ad. d)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skorzewo w
gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13

8

w związku z powyższym uchwała Nr III/34/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 8)
ad. e)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana w
gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/35/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 9)
ad. f)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cz. dz. geod. 503 i 545 oraz cz. dz. 615 w obrębie
Czarlina w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz. dz. geod. 503 i 545 oraz
cz. dz. 615 w obrębie Czarlina w gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/36/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 10)
ad. g)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek geod. 254/3, 273, 256/2, 257, 256/3, 256/1 oraz
części działek geod. 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo w gminie Kościerzyna.
D. Szczepańska „Ja mam takie pytanie. To właściwie dotyczy trzech uchwał. W ramach projektu
„Kajakiem przez Pomorze” będą wykupione grunty, bądź nastąpi zamiana gruntów prywatnych
przez gminę w ramach tego projektu w miejscowościach Nowa Kiszewa, Stawiska i Grzybowo,
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to są działki, które będą wchodziły w ramach tego projektu i to są u osób prywatnych, czy jakieś
użyczenie będzie?”
Wójt „Jeżeli chodzi o tą kwestie kajakiem przez pomorze, to tutaj sytuacja jest klarowna. My jako
gmina możemy inwestować tylko wtedy, jeżeli mamy jakiś tytuł prawny do terenu. Więc albo
będziemy mieli użyczenie, albo jakąś dzierżawę, albo właściwie będzie sam to robił. My na razie
mówimy o zaprojektowanych elementach, które mają powstać w miejscach, czy to będą
przystanie, czy przenośki. Natomiast co do kwestii własnościowych, będzie to dalszy element.
Jeszcze Pan Zastępca dopowie.”
Z-ca Wójta „Jeżeli chodzi o te trzy miejscowości, chodzi o Stawiska, jest działka nr 70, jest to
teren RZGW, bo to jest pas rzeki, jeżeli wpiszemy tam funkcję publiczną, to jest to możliwość
przejęcia tego. Tak samo jest w Grzybowskim Młynie, to jest teren Agencji Nieruchomości
Rolnych i nasza droga gminna. Jeżeli chodzi o Nową Kiszewę, to jest to własność gminna, po
jednej i drugiej stronie tego mostu jest dobrze, plan może dotyczy szerzej.”
D. Szczepańska „Bo są wyszczególnione działki, które są prywatnymi.”
Z-ca Wójta „Urbaniści zaprojektowali tak, że nie mamy ograniczać się tylko do działek
gminnych, tylko szerzej, bo jeżeli będzie potrzebna inwestycja musi być to własnością gminy, czy
dzierżawą.”
Wójt „Ja tylko dopowiem. Co do zasady zawsze pamiętacie, mówiłem, jak nie mamy tytułu
własnościowego, to mamy dzierżawę, albo umowę użyczenia, bo inaczej po prostu nic nie zrobimy
jako gmina. Natomiast co do planu, chodzi o to, żeby plan był szerszy, żeby ujmował szerszy
zakres, żeby realizacja tego projektu była możliwa.”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geod. 254/3, 273,
256/2, 257, 256/3, 256/1 oraz części działek geod. 249, 274, 246/1, 233/2 w obrębie Grzybowo w
gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/37/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 11)
ad. h)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki geod. 48/6 oraz części działki geod. 70 w
obrębie Stawiska w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
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W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki geod. 48/6 oraz
części działki geod. 70 w obrębie Stawiska w gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/38/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 12)
ad. i)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek geod. 152, 153/2, 154/6, 342, 341/3 oraz części
działki geod. 163 w obrębie Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek geod. 152, 153/2,
154/6, 342, 341/3 oraz części działki geod. 163 w obrębie Nowa Kiszewa w gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/39/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 13)
ad. j)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu geodezyjnego
Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16, 30/1 i 30/2.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części
obrębu geodezyjnego Rybaki, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 25/16,
30/1 i 30/2.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
przeciw - 1
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w związku z powyższym uchwała Nr III/40/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 14)
ad. k)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ozn. nr ewid. 135/7 o pow. 6,5948 ha w obrębie geodezyjnym
Gostomie, gmina Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ozn. nr ewid. 135/7 o pow.
6,5948 ha w obrębie geodezyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr III/41/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 15)
ad. l)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha, 150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow.
0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych w obrębie ewidencyjnym
Częstkowo oraz dz. ozn, nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow. 27,86 ha położonych w
obrębie geodezyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ozn. nr ewid: 149 o pow. 32,58 ha,
150 o pow. 19,90 ha, 151 o pow. 0,44 ha, 152 o pow. 20,79 ha i 153 o pow. 25,37 ha położonych
w obrębie ewidencyjnym Częstkowo oraz dz. ozn, nr ewid: 121 o pow. 0,0002 ha i 533 o pow.
27,86 ha położonych w obrębie geodezyjnym Gostomie, gmina Kościerzyna.

W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr III/42/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 16)
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ad. m)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu
ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 141/5 i
fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego
Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 195/2 i
fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla
części obrębu ewidencyjnego Gostomie, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym
141/5 i fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 128; dla części obrębu ewidencyjnego
Wieprznica, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 26/2, 28, 194/4, 195/2 i
fragment działki oznaczonej numerem geodezyjnym 195/6.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr III/43/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 17)
ad. n)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Zielenin uchwalonego uchwałą Nr VI/337/06 z dnia 31 lipca 2006 roku Dz.Urz.Woj.Pom. Nr
119 Poz. 2473
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Mały Klincz uchwalonego uchwałą Nr VI/333/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 93 Poz. 1945.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Zielenin
uchwalonego uchwałą Nr VI/337/06 z dnia 31 lipca 2006 roku Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 119 Poz.
2473
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– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Mały
Klincz uchwalonego uchwałą Nr VI/333/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 93
Poz. 1945
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/44/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 18)
ad. o)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Wielki Klincz uchwalonego uchwałą Nr II/306/06 z dnia 27 marca 2006 roku
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 63 Poz. 1313
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Nowy Podleś uchwalonego uchwałą Nr VII/345/06 z dnia 15 września 2006 roku
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 41 Poz. 590
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Wielki Podleś uchwalonego uchwałą Nr IV/255/05z z dnia 29 lipca 2005 roku
Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 97 Poz. 2027
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Dębogóry uchwalonego uchwałą Nr VIII/56/07 z dnia 31 lipca 2007 roku Dz.Urz.Woj.Pom.
Nr 152 Poz. 2852
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki
Klincz uchwalonego uchwałą Nr II/306/06 z dnia 27 marca 2006 roku Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 63
Poz. 1313
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Nowy
Podleś uchwalonego uchwałą Nr VII/345/06 z dnia 15 września 2006 roku Dz.Urz.Woj.Pom. Nr
41 Poz. 590
– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wielki
Podleś uchwalonego uchwałą Nr IV/255/05z z dnia 29 lipca 2005 roku Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 97
Poz. 2027
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– fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego
Dębogóry uchwalonego uchwałą Nr VIII/56/07 z dnia 31 lipca 2007 roku Dz.Urz.Woj.Pom. Nr
152 Poz. 2852
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/45/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 19)
ad. p)
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2015.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie wykazu kąpielisk położonych na
terenie gminy Kościerzyna na rok 2015.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/46/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 20)
ad. q)
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności wierzytelności wobec
Mazury PTTK sp. z o.o. z tytułu użytkowania wieczystego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie
terminu płatności wierzytelności wobec Mazury PTTK sp. z o.o. z tytułu użytkowania
wieczystego.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/47/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 21)
ad. r)
Uchwała w sprawie wyrażenia intencji w zakresie przebudowy drogi dojazdowej nr 19 i
włączenia do drogi krajowej 20 Stargard Szczeciński – Gdynia w ramach inwestycji pn.
„Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński”.
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie wyrażenia intencji w zakresie
przebudowy drogi dojazdowej nr 19 i włączenia do drogi krajowej 20 Stargard Szczeciński –
Gdynia w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr
20 Stargard Szczeciński”.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/48/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 22)
ad. s)
Uchwała w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą Kościerzyna a Gmina Pniewy.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Gminą
Kościerzyna a Gmina Pniewy.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/49/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 23)
ad. t)
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr III/50/15 z dnia 16 kwietnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 24)
Ad. 5
Wolne wnioski.
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F. Niklas „Co się stało że my nie mamy na tą sesję sprawozdania Pana Wójta? Zawsze było, a tym
razem nie.”
Wójt „Czas od ostatniej sesji jest krótki, w związku z tym przygotujemy, na kolejnym spotkaniu
będzie również za ten okres, który minął. Nie mamy tu nic do ukrycia.”
K. Marczyk – sołtys wsi Wielki Klincz powiedziała, żeby sołtysi jako pierwsi pojechali do gminy
Pniewy.
Wójt „Jeżeli chodzi o gminę Pniewy, to my w marcu wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy,
ale też w obecności wszystkich przewodniczących komisji stałych rady gminy spotkaliśmy się z
delegacją Pniew i podpisaliśmy list intencyjny. Ten list intencyjny mówiący o intencji współpracy.
On zawiera szczegółowe informacje w jakim zakresie ta współpraca miałaby być i w tym
porozumieniu, o którym jest mowa to jest dokładnie powtórzone. Porozumienie o współpracy
zostanie podpisane w czerwcu, dostaliśmy zaproszenie, teraz nie pamiętam dokładnie, od 14 do
16 czerwca są dni Pniew. Na to spotkanie zaproszono też nasz zespół folklorystyczny Kaszubskie
Nuty. Pan Dyrektor Daszkowski ustala szczegóły dotyczące tego wyjazdu. W delegacji będzie,
chociaż rok temu też tam byliśmy po raz pierwszy z okazji dożynek, była delegacja, w której
uczestniczyli również Radni, ale powiedzmy, że to było takie początkowe zapoznanie się,
natomiast teraz będzie to oficjalne, bo będzie dotyczyło podpisania porozumienia i na pewno
będzie delegacja Rady Gminy, zobaczymy, może rzeczywiście któryś z sołtysów. A szkoleniowe,
mówimy o wyjeździe studyjnym, porozmawiamy na ten temat.”
Przewodniczący Rady „Myślę, że w ramach integracji z sołtysami, gmina Kościerzyna i gmina
Pniewy, to się da załatwić.”
B. Radkowska – sołtys wsi Dębogóry zapytała czemu kilka sołectw nie jest objęte
harmonogramem szczepień psów.
Wójt „My właściwie jesteśmy przekaźnikiem informacji, bo tak naprawdę to my nie decydujemy,
to nie my organizujemy, ale oczywiście zwrócimy się z taką prośbą, żeby wszystkie nasze sołectwa
były ujęte w tym harmonogramie. Pani Kasia, Pani Sekretarz podpowiadała mi, Pan Detlaff
informował, że kiedyś była taka próba, żeby wszystkich ująć, ale nie wszyscy weterynarze się
zgłosili. Ja nie chcę wchodzić w to, bo ja tego nie wiem. Natomiast oczywiście na wasz wniosek
Pani Sekretarz przygotuje taki wniosek do lekarza, żeby ująć wszystkie nasze sołectwa w tym
szczepieniu.”
D. Szczepańska „To nie musi być akurat, że Invet ma wszystkie wioski. My na przykład mamy
Pana Wejera, Pani Bogusia ma kogoś innego. Tylko w tej informacji ma być taka zapiska, że
sołectwo Niedamowo, tam Pan Wejer, do uzgodnienia, żeby ludzie wiedzieli, bo teraz czytają i po
prostu szukają.”
Wójt „Jak najbardziej. Tylko my musimy mieć taką informację, bo my nie jesteśmy od szczepień.
My informację tylko przekazujmy. Jeżeli Pani Danka ma taką informację, to proszę przekazać,
jeżeli Państwo macie taką informację, że jakiś inny lekarz, to my ją wpiszemy, my musimy o nich
wiedzieć.”
D. Szczepańska „Ja jeszcze mam pytanie, o co już wcześniej pytałam, odnoście Wieści z Naszej
Gminy z 4 sierpnia 2014 roku, o ten próg zwalniający w Nowej Kiszewie, czy Pan Malek wie coś
na ten temat?”
Wójt „Ja napisałem w tej sprawie maila do Pana Malka. Niestety jeszcze nie dostałem odpowiedzi.
Nie wiem, może coś się wydarzyło, bo Pan Dyrektor miał być dzisiaj. Mam ten temat na uwadze.
Także na pewno odpowiemy.”
R. Jażdżewski „Jakiś czas temu był złożony wniosek Radnego w sprawie podwyżki dla sołtysów.
Czy coś się w tej kwestii wyjaśniło się? Jak w tej chwili wygląda ten wniosek?”
Wójt „Ja jeszcze raz powiem. My w tej sprawie robimy analizę. Ja chcę tylko przypomnieć nam
wszystkim, że 2 lata temu była podwyżka diet o 50%. Natomiast nie jest gotowa analiza. Radni
otrzymają tę analizę i wtedy będziemy wspólnie podejmować decyzje.”
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R. Jażdżewski „Mam kolejne pytanie. Dotyczy to wysypiska śmieci w Gostomiu. Kto jest
właścicielem tego wysypiska?”
Wójt „Właścicielem jest gmina Kościerzyna.”
R. Jażdżewski „Czy są tam obecnie wywożone jakieś śmieci?”
Wójt „Tak. Dzisiaj zarządza odpadami komunalnymi Spółka GOSEKO i jest za to
odpowiedzialna. Zgodnie z decyzją Pana Marszałka może przyjmować określone kody odpadów.
Nie może przyjmować na przykład odpadów komunalnych i tych wywożonych od nas z naszych
posesji. Natomiast różnego rodzaju odpady, w tym odpady budowlane, popioły może przyjmować.
Zresztą taka jest intencja, żeby wypełnić to kolejne składowisko, kolejną kwaterę, dlatego, że my
jesteśmy zobowiązani do rekultywacji, wstępnie do zamknięcia. Na ten element musimy pozyskać
środki. Mogę powiedzieć, że za rok 2014, za połowę roku z informacji, którą otrzymałem od Rady
Nadzorczej wynik finansowy jest 400.000 zł na plus. Niestety niedobre jest to, że Spółka musiała
zapłacić 100.000 zł podatku. Dlatego, że Spółka musi zbierać pieniądze na rekultywację, później
na monitoring, a nie ma kosztów. Oczywiście rekultywacja będzie kosztem, ale ona będzie
wpływała później na amortyzację, ale to jest kwestia przyszłości. Wcześniej rekultywacja była
planowana ze środków własnych gminy Kościerzyna.”
R. Jażdżewski „Czy wiadomo skąd są wywożone te śmieci? Skąd przyjeżdżają do Gostomia?”
Wójt „GOSEKO ma podpisane umowy, to jest kontynuacja, ja nie wiem, ale możemy się
dowiedzieć. Możemy zaprosić Pana Dyrektora, Prezesa GOSEKO i na pewno na te pytania, które
Państwo tu stawiacie uzyskamy odpowiedź.”
R. Jażdżewski „Czy władze gminy wiedzą jakie są dochody tego wysypiska?”
Wójt „W zeszłym roku, przez pół roku, ja przypominam, bo są nowi Radni, czyli Radni tej nowej
kadencji, może nie znają sytuacji. Gmina Kościerzyna została przymuszona prawem, że Zakład
Komunalny nie mógł już eksploatować tego zakładu, wysypiska. Groziło to nam zamknięciem. Po
prostu musieliśmy powołać Spółkę zgodnie z przepisami prawa. W Spółce pracują pracownicy
Zakładu Komunalnego, którzy wcześniej pracowali na tym wysypisku i osoba zarządzająca też
jest pracownikiem Zakładu Komunalnego, tak, że jest w oparciu o osoby, które tam pracowały.
Natomiast z tego co wiem przychód wynosił około 800.000 zł, za pół roku, bo od 1 lipca 2014 r.
rozpoczęła swoją działalność. Koszty były ponad 200.000 zł, dochód był ponad 500.000 zł, z
czego 100.000 zł niestety podatek, Spółka niestety musi płacić podatki. To nas boli, bo jak by to
było u nas, to byśmy nie musieli płacić podatków.
R. Jażdżewski „Czyli możemy liczyć na spotkanie z władzami Spółki.”
Wójt „Jeżeli jest taka propozycja to ja zaproszę na najbliższą sesję Pana Mariusza Szyc, który jest
Prezesem tej Spółki. Odpowie na te pytania, powiem żeby był przygotowany o te kwestie, o
których rozmawialiśmy.”
F. Niklas „Należy zrobić spotkanie wyjazdowe na miejscu, bo tam jest makabra, co tam w tej
chwili jest zwalane, parę dni temu przyjeżdżałem tam, to przecież głowa boli.”
Wójt „Tam nie jest nic ponad to, co do tej pory było zrzucane. Tak wygląda wysypisko śmieci.”
R. Jażdżewski „Całe Trójmiasto tam wywozi.”
Wójt „My będziemy mieli problem, jeżeli tam nie będzie miał kto wozić.”
R. Jażdżewski „My nie możemy wywozić, a Trójmiasto przywozi.”
Wójt „Trójmiasto śmieci komunalnych na pewno nie przywozi. Odpady mają różnego rodzaju
kody. Pozwolenie zintegrowane, które miał Zakład Komunalny, Spółka GOSEKO też ma takie
pozwolenie zintegrowane, gdzie wyraźnie jest zapisane jakiego rodzaju odpady Spółka może
przyjmować. Spółka jest kontrolowana. Od tego jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
są odpowiednie instytucje Pana Marszałka i na pewno nie jest tam przyjmowane nic poza tym co
nadto Spółka ma, tak samo jak Zakład Komunalny, bo tu się nic nie zmieniło, z tego co wiem te
same kody były dla Zakładu Komunalnego i te same kody są dla Spółki, a to, że nie możemy
przyjmować odpadów komunalnych to wynika z Ustawy. Mianowicie Ustawa nałożyła obowiązek
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dla Pana Marszałka na przygotowania wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, w
którym to planie zostały wyznaczone instalacje do odbioru odpadów komunalnych. Taką instalacją
na terenie naszymi jest instalacja w Starym Lesie. My, czyli Gostomie, to jest instalacja, która ma
pozwolenie na te odpady, które ma, nie jest to instalacja zapasowa, zaraz sobie przypomnę, słowo
mi uciekło.”
A. Miszczak „Pan Rysiu Zaborowski sołtys z mojej wsi Kościerskiej Huty zadał Pani Starościnie
pytanie odnośnie dojazdu przez mieszkańców z Kościerski Huty do drogi głównej. Uchwałą nr
III/48/15 powierzyliśmy Panu Wójtowi do zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją, ażeby
ten dojazd w sposób najbardziej możliwy dla tych mieszkańców mógł się odbywać. To jest
oficjalna odpowiedź.”
Wójt „To porozumienie jest jeszcze niepodpisane i tak długo jak będzie niepodpisane przeze mnie,
bo to jest Uchwała kierunkowa, wszystkie elementy kierunkowe, o których rozmawialiśmy nie
będą dobrane, a Państwo musicie wiedzieć o tym jakie będą koszty funkcjonowania tego
porozumienia. Tak jak powiedzieliśmy, bo jakieś koszty będą. Pytanie jakie koszty będą i na
pewno te porozumienie nie zostanie wcześniej podpisane, zanim będziemy o tym wspólnie
wiedzieli.”
M. Żurek „Panie Wójcie, wracając do rozmowy na temat śmieci jeśli chodzi o domki letniskowe.
Pierwsze pytanie. Te zmiany mają wejść w maju, jeśli chodzi o deklarację DO-3. Co w chwili
obecnej?”
Wójt „W chwili obecnej obowiązuje obecne prawo, czyli wszyscy, którzy są powinni złożyć
deklarację i zapłacić za odpady.”
M. Żurek „Czy będą kontenery zbiorcze, czy będą odbierane odpady z domków?”
Wójt „Kontenery zbiorcze są rozwiązaniem awaryjnym, wszędzie i tylko tam, gdzie nie można
dojechać do domków. Mówię o dużych samochodach. To nie jest tak, że firma Sita, czy jakaś inna
firma, która wygrała przetarg może sobie jeździć dowolnymi samochodami, bo niektórzy mówią
mały samochód. Samochody, które wożą odpady są też określone. Muszą mieć dopuszczenie, więc
nie można wozić czymkolwiek.”
M. Żurek „Właściciele domków letniskowych mogą deklarować w sposób selektywnej zbiórki,
bądź zmieszanej. Kto sprawdzi? Kto to skontroluje? Wszyscy deklarują, wiadomo selektywną.
Jeśli będą to kontenery zbiorcze, będzie tam wszystko łącznie z budowlanymi, które od nas ze wsi
wyjeżdżają, to co było w zeszłym roku. Tam jeszcze kontenerów nie ma, już opony leżą. Jest
przygotowany druk DO-3, gdzie jest ryczałt, niezależnie czy ktoś jest, czy go nie ma. Jest takich
domków wiele, ale najświeższy przykład. Pan Chuścik, podopieczny naszego GOPS-u jest w tej
chwili umieszczony w Stawiskach i ma domek letniskowy i on będzie płacił za śmieci?”
Wójt „Ja odpowiem po kolei. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pojemniki. Pojemniki będą trzy. Nie
będzie jednego pojemnika. Tam gdzie jest selektywna zbiórka będzie pojemnik na zmieszane, na
selektywne i na BIO. Oczywiście znowu jest problem polegający na tym jak się znajdą tacy,
których prawo nie interesuje, robią co im się podoba, można zastanowić się nad jakimś
monitoringiem, jakimiś kolejnymi kosztami, nie wiem jak ten problem Związek rozwiąże. Do tej
pory było to jakoś rozwiązane, my mamy problemy do tej pory, mamy tego świadomość. To
wynika z faktów, że do niektórych domków drogi są wąskie, że samochód nie przejedzie, a
obowiązkiem jest odbiór. Dlatego też tam są postawione pojemniki. Jeżeli chodzi o deklarację, bo
nie wiem czy wszyscy Państwo wiedzą, bo weszła nowa Uchwała Związku Gmin Wierzyca o
deklaracji DO-3 dotyczącej domków letniskowych i o sposobie płacenia ryczałtowym dla
właścicieli domków letniskowych. Ryczałt wynosi, roczny, płacony w dwóch ratach, w przypadku
selektywnej zbiórki, teraz nie pamiętam, 250 zł albo 260 zł, 600zł w przypadku nieselektywnej
zbiórki. To jest połowa kosztów, które my ponosimy. Jeżeli Państwo sobie policzycie 44 zł razy
12, to jest mniej więcej 520 zł, to jest połowa tej kwoty, to jest 260zł, bo przyjęliśmy, musieliśmy
to uśrednić. Średnio mieszkaniec przebywa tam połowę roku. Oczywiście każdy przypadek na
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pewno przez Związek będzie indywidualnie rozpatrywany. Natomiast wszyscy mieszkańcy
posiadając domek powinni złożyć deklarację i powinni zapłacić opłatę ryczałtową.”
M. Żurek „Poruszam ten temat, bo są z nami wszyscy sołtysi i zaczynają od sezonu, domkowicze
już przyjeżdżają, już są zdezorientowani. Kolejne pytanie. W deklaracji DO-3, gdzie jest opłata
zryczałtowana Związek umieścił tabelki z deklaracją ilość odpadów. W jakim celu?
Wójt „Opłata zryczałtowana mówi o tym, że ktokolwiek, ile tam będzie miał, my to odbierzemy.
Znowu jest problem ten, o którym mówiliśmy, ale ona ma służyć ocenie jakiej wielkości kosze są
potrzebne. Jeżeli mówimy o zbiorczych kosztach, to musimy wiedzieć jakiej wielkości mają być
to kosze, żeby po tygodniu się nie okazało, że nie ma gdzie wyrzucać.”
M. Żurek „Ale pojemniki już stoją.”
Wójt „Te pojemniki dzisiaj, dzisiaj obowiązuje jeszcze ten stan prawny, który obowiązuje i
wszyscy którzy mają pojemniki, którzy do tej pory składali deklarację, muszą to robić. Dopiero
kiedy Uchwała wejdzie w życie, bo chyba jeszcze nie weszła w życie, ja nie śledziłem, ona musi
zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym, a z tego co pamiętam ona ma wejść od 1 maja.
Uzależnione jest od tego jak zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym, to jest 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.”
M. Żurek „Kontynuując ten temat. Jak to się ma do tego, użyję brzydkiego słowa, przepychamy
się z Wójtem o zapis w uchwałach Związku, gdzie Wójt twierdzi, że każda nieruchomość powinna
być wyposażona. Co w przypadku domków letniskowych? To są nieruchomości, one już nie
muszą być wyposażone?”
Wójt „Każda nieruchomość zamieszkała, nieruchomości letniskowe nie stały się
nieruchomościami zamieszkałymi zgodnie z przepisami prawa, są nieruchomościami, gdzie
wcześniej składaliśmy deklarację DO-2, czyli dla terenów niezamieszkałych. Zgodnie z nową
uchwałą którą podjął Związek każdy z tych mieszkańców wyposaża w pojemniki samodzielnie.”
M. Żurek „Ale po co mu pojemniki skoro ma wynosić śmieci do lasu w pojedyncze kontenery.”
Wójt „Pojemniki są po to, żeby gdzieś je trzymać. Można też, jeżeli ktoś ma selektywną zbiórkę,
tak mi się przynajmniej wydaje, trzymać w worku i ten worek wtedy zanieść.”
M. Żurek „Nikt nie będzie trzymał śmierdzących śmieci, tylko trzyma je pod zlewem na trzy
grupy i potem je wynosi.”
Wójt „Dlatego jeszcze raz mówię, każda nieruchomość nie zamieszkała jest zobowiązana w
samodzielne wyposażenie się w pojemniki.”
M. Żurek „Chwilę temu Wójt powiedział po tej przepychance naszej, że każda nieruchomość
powinna być wyposażona. Potem Wójt powiedział, że każda nieruchomość zamieszkała, czyli
niezamieszkała nie musi być wyposażona.”
Wójt „Proszę mnie nie łapać za słówka. To jest wyraźnie w Uchwale powiedziane. Jest
powiedziane tak, opłata zryczałtowana w przypadku terenów zamieszkałych również zawiera
wyposażenie tej nieruchomości w pojemniki, czy my otrzymujemy te pojemniki w ramach tej
opłaty. Opłaty dotyczące terenów niezamieszkałych, czyli to są domki letniskowe, firmy, etc., tam
jest, mówi się wyraźnie opłata jakaś, ale w pojemnik każdy zaopatruje się samodzielnie. Może
wydzierżawić, może kupić, są różne możliwości. Tak mówi Uchwała Związku Gmin Wierzyca.”
M. Żurek „Ja może przeczytam to zdanie, o którym mówimy, które jest w tej nowej Uchwale
Związku, dwa lata temu i więcej tego nie było. Teraz jest wyraźnie. W przypadku zadeklarowania
dla danej nieruchomości selektywnego sposobu zbierania odpadów nieruchomość ta winna być
wyposażona w pojemniki itd. Ale to są słowa, które Wójt już od dwóch lat przytacza, ale one były.
W tamtym okresie tych słów nie było zapisanych.”
Wójt „W poprzednim okresie rozwiązanie było takie, że zresztą zgodnie z przetargiem, w
przetargu było wyraźnie powiedziane, że obowiązek wobec ceny spoczywa na przedsiębiorcy. To
przedsiębiorca musiał wyposażyć wszystkie nieruchomości, nieważne czy zamieszkałe, czy
niezamieszkałe w pojemniki.”
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M. Żurek „Nie chodzi o to kto to miał zrobić, tylko nie było tych słów, którymi Wójt się bronił,
że każda nieruchomość powinna być wyposażona. Ja nie mówię przez kogo. Ta zmiana dopiero
nastąpiła w nowych Uchwałach. We wcześniejszych tego nie ma.”
Wójt „W poprzedniej Uchwale ten obowiązek był złożony na wykonawcę, więc nie trzeba było
takiego zapisu, bo wykonawca dostarczył pojemniki. Teraz sytuacja się zmieniła w przypadku
niezamieszkałych. W przypadku niezamieszkałych właściciele muszą wyposażyć się w pojemniki.
To jest ta zmiana i to jest zmiana zapisu.”
M. Żurek „Wracając jeszcze do pojemników zbiorczych w zeszłym roku nie było, ani ustnych,
ani pisemnych zgód, czy deklaracji właścicieli nieruchomości, na których one stoją. Czy w tym
roku to jest dopełnione?”
Wójt „Zwracaliśmy uwagę Panu Prezesowi, żeby te wszystkie kwestie były uregulowane. Prawda
jest taka, że nikt wcześniej nie sprawdzał, bo kto miał sprawdzać dostępności do tych działek.
Działki wszystkie zostały objęte systemem, a nikt nie sprawdził, czy tam jest droga zezwalająca
na dowóz. Jak się okazało, firmy powiedziały, że nie mogą tam jeździć. Nie mają czym. Czy ten
sprzęt, który ma homologację może tam jeździć. Tylko oczywiście zastanawialiśmy się jak ten
temat rozwiązać i wtedy powstał pomysł pojemników wspólnych, żeby można było gdzieś te
śmieci zostawić. Niestety, jak widać życie jest bardziej bogate. Szczególnie na początku nie
jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć.”
M. Żurek „Nie wiem, czy Wójt pamięta pierwsze spotkanie z Panem Pominem, które było na hali
sportowej w Wielkim Klinczu, gdzie wtedy proponowałem rozwiązanie kontenerów zbiorczych.”
Wójt „Ja powiem tylko jedną rzecz. Ja mam prośbę do Radnych, żeby Radni zostali, bo mam
jeszcze jedną informację dla Radnych związaną z proponowanym szkoleniem przez Związek
Gmin Pomorskich. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to jeszcze chwilę po waszych pytaniach
przedstawię tę propozycję.”
M. Seyda „Ja tak przerwę ten śmieciowy temat bardzo istotny i też przypominam, że dzisiaj
jeszcze jest posiedzenie komisji oświaty. Także bym prosił, a tutaj o czas chodzi i Pana
Przewodniczącego prosiłbym o zdyscyplinowanie.”
Przewodniczący Rady „Są wolne wnioski i Pan Marcin czekał całą sesję.”
Wójt „Ja mam taką propozycję, że ja zaproszę może Pana Pomina, bo ja odpowiadam i nie jestem
po pierwsze członkiem Zarządu, więc nie chciałbym wypowiadać się w imieniu Zarządu.
Natomiast nie mam już pełnej wiedzy co się dzieje w Zarządzie. Jeżeli są jakieś pytania Panie
Marcinie, to możemy się umówić, że ja zaproszę na następną sesję Pana Prezesa Zarządu, żeby on
w sposób bardziej odpowiedzialny, bo ja mówię to co pamiętam, musiałbym mieć całe dokumenty,
znać dokładne zapisy, niestety ja się nie przygotowałem do tego tak bardzo.”
M. Żurek „Zaraz będzie dwa lata od kiedy ja proszę o takie spotkanie.”
M. Seyda „Mam taką statystykę co do zaległości jakie nasza gmina ma w stosunku do Związku.”
Wójt „Na takie debaty ludzie nie lubią rozmawiać. Jak byście zobaczyli jak ona wygląda, to nie
jest kolorowo. Jak my o wszystkim opowiadamy, tylko zapominamy o naszych obowiązkach
często. Gmina Kościerzyna niestety jest na szarym końcu, nie mówię, że ostatnia, ale na szarym
końcu jeżeli chodzi o kwestie płatności. Z tego co pamiętam na koniec 2014 roku 15% jest
niezapłaconych. To są olbrzymie kwoty.”
M. Żurek „Tak jak mówiłem, niech się zajmą ściągalnością, ale nie brzydko mówiąc pierdołami.
Tym czym się zajmuje Związek w tej chwili i bardzo chętnie to Panu Pominowi powiem, zajmują
się pierdołami.”
Wójt „Problem polega na tym, jak to tłumaczyłem na komisjach, że jest generalnie kłopot, dzisiaj
już nie, ale do stycznia tego roku był problem dotyczącym możliwości ściągania. Dlatego, że
przepisy prawa nie nadążały za zmianą, mówię tu prawa egzekucyjnego, nie nadążały za zmianą
przepisów w zakresie gospodarki odpadami i ktoś zapomniał, nie zadbał i wszystkie kwestie
dotyczące windykacji były uchylane, bo nie było przepisów wykonawczych.”
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Przewodniczący Rady „Ja myślę, że deklaracja padła. Pan Wójt zobowiązał się zaprosić Pana
Pomina.”
Wójt „Ja mam taką prośbę, bo może się okazać, że z jakichś powodów nie będzie to możliwe na
sesji, bo my tutaj uchwalamy sesję, po prostu ustalimy jakiś termin spotkania, czy to będzie termin
sesji, czy jakiś inny to poinformuję zainteresowanych. Jeżeli to będzie na sesji, OK. Jeżeliby się
okazało, że my zaplanujemy sesję, a w tym czasie Pan Pomin nie będzie mógł, no to rozumiem,
że jesteśmy zgodni, żeby był jakiś inny termin.”
M. Żurek „Tak oczywiście. Czekam dwa lata, to poczekamy jeszcze rok.”
Przewodniczący Rady „Nie, nie będziemy czekać tutaj roku. Sprawy są takie jakie Pan Rafał
Jażdżewski miał. Może będzie taka okazja, może Pan Mariusz Szyc będzie miał też okazję przyjść,
jest bardziej dostępny do południa.”
M. Żurek „To nie jest temat, który się nie skończy się, ani dzisiaj, ani jutro.”
Przewodniczący Rady „Zgadza się, tylko chodzi o to, że jeżeli będziemy mieli sesję, a tych
uchwał faktycznie będzie wiele, to faktycznie jest taka możliwość, że wszystkie komisje stałe się
spotkają, ale popołudniu te tematy zostaną poruszone, wysypiska śmieci, bo to będą dotyczyły
naszej Spółki, ale i Pana Pomina. Ja myślę, że w jakiś sposób to się da zgrać i wtedy się wszyscy
spotkamy.”
Wójt „Do Radnych tutaj kieruję informację, a mianowicie Związek Gmin Pomorskich, Związek,
którego jesteśmy członkiem proponuje dla Radnych, szczególnie dla nowo wybranych Radnych
w dniu 22 kwietnia bieżącego roku o godzinie 10.00 w Sopocie na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego w auli 0, na ul. Armii Krajowej 119 bezpłatne seminarium dla Radnych
gmin. Wśród tematów proponowanych będą następujące elementy: procedura uchwałodawcza
prawa miejscowego, kompetencje organu uchwałodawczego i wykonawczego, zgodność uchwał
z prawem, dyscyplina finansów publicznych, status prawny Radnego Gminy. Mam taką prośbę,
tu jest napisane, szkolenie w sposób szczególny dedykowane jest do osób, które po raz pierwszy
uzyskały mandat Radnego. 22 kwiecień o godzinie 10.00. Tylko to jest, że maksymalnie pięciu
Radnych, także kto chce, bo my to musimy dzisiaj podać. Prośba, jeżeli ktoś by był
zainteresowany, to mówię 22 kwietnia o godzinie 10.00 w Sopocie na Uniwersytecie w auli 0, ul.
Armii Krajowej 119, jeżeli byłby ktoś zainteresowany, to proszę o informację, ja prześlę listę do
Związku Gmin Pomorskich.”
M. Żurek „Staliśmy na dole, tutaj na przerwie, kiedy Starościna odjeżdżała i kolega Zbyszek
wpadł na taki ciekawy pomysł. Zadeklarowaliśmy chęć przekazania materiału dla starostwa. Nie
ma kto tego zrobić.”
Wójt „Ten materiał leży u nas.”
M. Żurek „Ale on jest, a ludzie z Urzędu Pracy, przecież to są budowlańcy, fizycznych
pracowników dać, kogoś do nadzoru.”
Wójt „Pan nikogo nie przymusi do takiej działalności. Nie ma takiego obowiązku, żeby ludzie,
którzy otrzymują zasiłek wykonywali pracę. My mamy blisko 100 pracowników społecznie
użytecznych, którzy pracują na terenie naszych sołectw. Natomiast też mamy podpisać umowę na
pięciu pracowników w ramach prac interwencyjnych, którzy będą pracować przez 6 miesięcy w
ramach Funduszu Urzędu Pracy, a przez kolejne 3 miesiące będziemy ich zatrudniać. Więc może
przy ich pomocy. Układanie chodników wydaje się rzeczą prostą, natomiast to muszą być ludzie
przeszkoleni, muszą umieć to robić i naprawdę próba scedowania tego na osobę bezrobotną jest
nie właściwa.”
M. Żurek „Chodziło o pomoc ludzi bezrobotnych, nawet do taczkowania. Czyli bezrobotny
dostaje zasiłek i nie można go przymusić? Ale mówię, żeby skierować go do starostwa.”
Wójt „Ale Pani Starosta też nikogo nie przymusi, bo przepisy prawa moim zdaniem na to nie
pozwalają, żeby kogoś przymusić. U nas nie ma takiego obowiązku, ja nie wiem, ale nie ma
takiego obowiązku.”
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Przewodniczący Rady „Starostwo Powiatowe też ma jednostkę organizacyjną, ma pracowników,
którzy zajmują się utrzymaniem dróg, nie wiem czy mają.”
M. Żurek „Przy wspólnych siłach Zakład Komunalny coś pomoże.”
Wójt „Moim zdaniem, jeżeli chodnik w Wąglikowicach ma być zrobiony, po tym co usłyszeliśmy,
albo zdecydujemy się, że do tej połowy materiału, które zgromadziło sołectwo my dołożymy
połowę i to wykonamy, albo nie mówmy już, że nam ktoś coś zrobi, zresztą Piotr tutaj jest, ja nie
chcę się wypowiadać, jest specjalistą i wie, żeby porządnie ułożyć chodnik, to trzeba mieć wiedzę,
doświadczenie i umiejętność.”
Przewodniczący Rady „Ja tylko przypominam ze swojej strony, że do końca kwietnia trzeba
złożyć oświadczenia majątkowe wszystkich Radnych do mnie. Prosiłbym, żeby to było złożone.”
Ad. 6
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 12.35.
Prot. PO.
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