Protokół Nr III/2014
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2014 roku
od godziny 9.20 do godziny 10.45
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 13
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9.20 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 13 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, Aneta Kostka – Radca Prawny, Marzena Kleinszmidt – WPPiN, Krzysztof
Lisakowski – Komendant Straży Gminnej oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych:
Barbara Ciężka – GOPS, Barbara Jankowska ZOGK 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
Radny F. Niklas zaapelował, żeby przełożyć sesję na inny termin, ponieważ zawiadomienie o
sesji nie zostało rozplakatowane w sołectwach.
Radny A. Maliszewski „Panie Wójcie weźmie Pan sobie na wstrzymanie z tymi cyrkami, bez
sensu jest tutaj obrażanie Pana Niklasa. Myślę, że tutaj chodzi Panu radnemu tak jak tutaj czytam
te punkty, takie mamy zapisane rozplakatowywanie, rozumiem, że w momencie tworzenia tego
statutu nie było jeszcze takim silnym medium internet, mamy też mieszkańców którzy z tego
internetu nie korzystają. Myślę, że tutaj przemawia za to coś użyję słowa wskazówka dla
mieszkańców, jest taka ważna sesja, skoro to zostało zapisane rozplakatowanie, no to tutaj
myślę, że radny Niklas to zgłaszał. Tutaj Pani Aneta wskazała, że nie jest to powód do
odwołania sesji. Na tym szczerze debatować nie mamy co, ale trzeba by się pochylić nad
systemem powiadamiania mieszkańców na przyszłość. Ten komentarz Panie Wójcie był nie na
miejscu.”
Radny A. Miszczak „Ja mam taką uwagę odnośnie powiadamiania mieszkańców o sesjach, o
wszelkich uchwałach, zarządzeniach wójta. Dobrze by było żeby właśnie te zawiadomienia o
sesjach, uchwałach znajdowały się na tablicy ogłoszeń. Byłoby to jakąś formą jakby połączoną z
rozplakatowaniem. Bo takie sesje są otwarte również na mieszkańców, jeżeli ktoś będzie miał
wolę, czas, życzenie, żeby mógł uczestniczyć.”
Radny A. Maliszewski „Tutaj widzę, że dostaliśmy projekt uchwały w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania pracy społecznie użytecznych, a nie
otrzymaliśmy nowego porządku obrad.”
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Przewodniczący Rady A. Bober „ To będzie jako ostatni pkt i Pan Wójt autopoprawką to
wprowadzi do porządku sesji.”
Wójt „Ta Uchwała dotycząca prac społecznie użytecznych, praktycznie spotkaliśmy się na
konwencie samorządów powiatu kościerskiego z panem dyrektorem Ginterem, który przedstawił
jasne zasady na mocy, których prace społecznie użyteczne będą realizowane w przyszłym roku.
Ona już nie będę realizowane tak jak do tej pory, bo każdy z bezrobotnych którzy oczekują
pomocy, nie korzystają z pomocy gminnego ośrodka pomocy społecznej będzie
zakwalifikowany do jednej z trzech grup. 1, 2 i 3 profilu. Tylko osoby, które będą w 2 profilu
będą mogły wykonywać prace społecznie użyteczne, u nas większa część osób została
zakwalifikowana do konkretnego profilu, jeszcze zostało kilkanaście osób do przebadania. Na
dzień dzisiejszy te osoby, które będą mogły wykonywać prace społecznie użyteczne
zakwalifikowane do 2 profilu są, to jest tylko około 40 osób. Natomiast do 3 profilu jest
podobna ilość i w związku z tą zmianą, która nastąpiła te osoby są, będą częściowo pracować
przy pracach społecznie użytecznych, a częściowo uczestniczyły w różnego rodzaju szkoleniach.
Zmieniły się przepisy prawa czy nam się to podoba czy nie, w związku z tym tak długo
czekaliśmy z tą uchwałą, nie wiedzieliśmy jak ta Uchwała ma być skonstruowana i dlatego
autopoprawkę, przygotowaliśmy ją wczoraj, przedwczoraj i jako autopoprawkę prosimy radę o
przyjęcie tej uchwały. Oczywiście na końcu kolejny pkt po uchwałach.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Czyli Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015 będzie jako podpunkt
l).”
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 (13 radnych głosujących):
za – 11
wstrzymujące - 2
porządek posiedzenia został przyjęty większością głosów.
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Kościerzyna:
Radny A. Maliszewski „Wnoszę tutaj o drugi protokół, że wkradły się jakie błędy, bo nie ja
proponowałem skład komisji rewizyjnej, ja widzę, że kolega D. Gierszewski proponował skład
komisji budżetu i nie proponował składu komisji oświaty, ale jest zapisane, że on proponował,
tak samo komisją rolnictwa i leśnictwa nie proponował kolega Gierszewski, proponował ktoś
inny, na 1 rzut oka. Na pewno będziemy mieli protokół do poprawki. Wnioskuję o jego zdjęcie i
zatwierdzenie protokołu 1 sesji.”
Wójt „ Ja mam uwagę do tego co się u nas nagrywa. Miałbym taką propozycję żeby osoby,
które się wypowiadają się przedstawiły. Z nagrania to wynika, ja rozumiem, że Pan Przemek
może nie pamiętać kto to mówił. Było tak, „zgłaszam kandydaturę” i czasami poznajemy, a
czasami nie poznajemy. Mam taką prośbę, że mówimy radny Grzegorz Piechowski, przepraszam
ja nie jestem radnym, zgłaszam kandydatów do komisji. Czyli jest jasna, precyzyjna, a tak po
prostu czytając to Pan Przemek bazuje na swojej pamięci.”
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Przewodniczący Rady A. Bober „ Kto jest za tym, żeby oba protokoły głosować na końcu
sesji.”
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 12
wstrzymujący - 1
protokoły zostaną przyjmowane na końcu sesji (radni zdecydowali większością głosów).
Ad. 4
Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania
uchwał Rady (zał. Nr 4).
Radny A. Maliszewski „Na 1 rzut analizując tą ulotkę, którą dostaliśmy ze związku, rozumiem,
że opłata na terenach miejskich i wiejskich jest taka sama. Proszę mi powiedzieć dlaczego nie
ma tutaj wyszczególnione, tak jak było to poprzednio zabudowa wielorodzinna jest na terenie
miast, nie ma na terenie gmin, ale doskonale wiemy, że u nas też istnieje zabudowa
wielorodzinna. Patrząc od tej strony czym są gorsi mieszkańcy naszych bloków od mieszkańców
bloków w mieście. Odbiór jest tutaj koszmarnie inaczej ujęty. Tak tylko na 1 rzut oka myślę, że
do tego tematu wrócimy. Gdyby Pan mógł do tego tematu z własnego pkt widzenia, z racji
zasiadania w tym związku jakość poruszyć.”
Wójt „ Te dane, które są zawarte są danymi ze związku gmin wierzyca, która musi przejść przez
uzgodnienia SANEPID-u i taka decyzja została podjęta przez związek. Ja tylko przekazuję jaka
jest Uchwała. To jest przekazane w formie tej ulotki. Każdy z mieszkańców był poinformowany
w jaki sposób zbieramy. Co do kosztów, koszty są niestety nieubłagalne i na terenach wiejskich
koszty dowozu są wielokrotnie większe, niż na terenach miejskich. Czy my tego chcemy czy nie
tak po prostu jest, dlatego, że na terenach zwartych miejskich zapełnienie samochodu odbywa się
bardzo szybko, a w naszych miejscowościach nie odbywa się tak szybko, oprócz na pewno
naszych 3 miejscowości Łubiana, Wielki Klincz i Skorzewo. Tak jest po prostu i nie ma co
dyskutować, że samochody jeżdżą od miejscowości do miejscowości, na wybudowaniach.
Koszty transportu w takiej gminie jak nasza są znacząco wyższe i mimo tego płacimy tą samą
cenę. I dlatego też związek żeby nie podnosić tych cen musiał dokonać jakiejś analizy co zrobić
żeby nie podnosić cen. Mam nadzieję, że tak będzie, chociaż my jesteśmy chyba jedynym
związkiem i nieliczną gminą, nielicznym związkiem gmin, że się bilansuje, bo z tym są duże
kłopoty. Stawki, które były ustalane przez niektóre gminy okazały się, że nie powodują
bilansowania się, zgodnie z Ustawą gmina nie ma prawa dopłacać do systemu odpadów,
odbieranie odpadów powinno być finansowane przez mieszkańców.”
Ad. 5
ad. a)
Uchwała w sprawie zmiany WPF na 2014 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany WPF na 2014 rok
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W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 12
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr III/7/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 5)
ad. b)
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany budżetu na 2014 rok.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 11
wstrzymujący - 2
w związku z powyższym uchwała Nr III/8/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 6)
ad. c)
Uchwała w sprawie uchwalenia WPF na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchwalenia WPF na 2015 rok.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 10
przeciw – 2
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr III/9/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 7)
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ad. d)
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 10
przeciw – 1
wstrzymujący - 2
w związku z powyższym uchwała Nr III/10/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 8)
ad. e)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za
odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi Wielki Klincz.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Zakładowi
Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w
oczyszczalni znajdującej się we wsi Wielki Klincz.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/11/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 9)
ad. f)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za
odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w oczyszczalni znajdującej się we wsi Wdzydze.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Zakładowi
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Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za odbiór i oczyszczanie 1 m3 ścieków w
oczyszczalni znajdującej się we wsi Wdzydze.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/12/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 10)
ad. g)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za
dostarczenie 1 m3 wody.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia Zakładowi
Komunalnemu Gminy Kościerzyna stawki za dostarczenie 1 m3 wody.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/13/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 11)
ad. h)
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna Lidera Projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie
dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na
rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna - Lidera Projektu „Kościerskie Strefy Aktywności
Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/14/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 12)
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ad. i)
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2016.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20152016.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/15/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 13)
ad. j)
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rak
2015.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rak 2015.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/16/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 14)
ad. k)
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2015.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
7

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/17/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 15)
ad. l)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015, w tym w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego.
Radny A. Maliszewski „Czy są jakieś zmiany naniesione, czy jest to powielenie zeszłorocznej
uchwały.”
Wójt „ Uchwała zmienia się co do treści, bo to nie są już tylko prace społecznie użyteczne, ale
też jak Pan Przewodniczący przeczytał kwestia aktywizacji. To co mówiłem mamy 3 profile. 1,
2, 3 profil. W 2 profilu, który jest zakwalifikowany do prac społecznie użytecznych, to będą
tylko prace społecznie użyteczne. W 3 profilu są jakby dwie możliwości programowe. Jak będą
nasi mieszkańcy zakwalifikowani tego my jeszcze dokładnie nie wiemy. My wiemy to co przed
chwilą powiedziałem. Jeszcze kilku zostało do sprofilowania, zrobi to Powiatowy Urząd Pracy.
Na dzień dzisiejszy połowa z tych uczestników programu zeszłorocznego została sprofilowana
do profilu drugiego do prac społecznie użytecznych. Natomiast ta 2 połowa do 3 profilu, który
może pójść tymi dwiema drogami, ale jak to będzie dokładnie wyglądać będziemy wiedzieli jak
Powiatowy Urząd Pracy podejmie decyzję. Natomiast mowa jest w załączniku my przewidujemy
25200 godz. dla 90 osób. To jest taki plan, który jest związany z rokiem, które się teraz kończy.
Czy to się uda czy nie będzie to wynikiem Powiatowego Urzędu Pracy.”
Radny R. Jażdżewski „Czy wiadomo skąd będą te osoby, 90 osób, które będą zakwalifikowane
do prac, gdzie te prace będą wykonywane.”
Wójt „Prace są zawsze wykonywane na terenie sołectw. Do tej pory sytuacja taka, jeżeli chodzi
o prace społecznie użyteczne osoby są kierowane do sołtysów, jeżeli któryś z sołtysów nie chce,
na przykład nie ma czasu, albo nie daje sobie rady, nie ma możliwości jakby, tak, to wtedy te
osoby są kierowane do zakładu komunalnego, pod nadzór, są im zlecane prace. Potem
oczywiście te osoby otrzymują potwierdzenie zleconych prac przez to osobę upoważnioną, czy
sołtysa, czy pracownika zakładu komunalnego. Tylko przypominam, że zasadą pracownika
społecznie użytecznego to są dwie godz. dziennie, czyli 10 godzin tygodniowo, 40 godzin
miesięcznie i zależności ile osób dostaniemy, teraz w zależności od tego jak im rozłożymy na
miesiące to jest tylko nasza wspólna praca i sołtysów. Oczywiście jeśli państwo radni macie, to
można to z sołtysami uzgadniać. Po to tutaj jesteśmy żeby wspólnie nad tym pracować. Jest to
osoba bezrobotna, która nie otrzymuje zasiłku, nie jest objęta systemem zasiłków. Musi być
zarejestrowana w Urzędzie pracy. To państwo sołtysi wiedzą doskonale.”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
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potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015,
w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego.

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr III/18/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 16)
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy Kościerzyna:
Przewodniczący Rady A. Bober „ Mamy 2 protokoły, czy są jakieś uwagi do protokołu z I sesji
rady gminy Kościerzyna. Nie widzę.”
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z I Sesji
Rady Gminy Kościerzyna
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
protokół został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady A. Bober „Czy są jakieś uwagi do protokołu z II sesji rady gminy
Kościerzyna.”
Radny A. Maliszewski „ analizując ten protokół znalazłem tylko tam ze swojej strony błędy
osób, które zgłaszały poszczególne listy, niczego innego ja się osobiście nie doczytałem, nie
wiem jak koledzy. Zgłaszam tu poprawkę, żeby zmienić te nazwiska.”
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z II Sesji
Rady Gminy Kościerzyna
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady A. Bober „Jak już z wcześniejszej dyskusji wynikało, chodzi o
obwieszczenie tych informacji, w jakiej formie miało to by wyglądać, chodzi o informację z
sesji, o terminie sesji, programie, który będzie na niej realizowany.”
Wójt „ Jeżeli państwo chcecie, żeby przygotować materiał dla sołtysów, to nie ma
najmniejszego problemu, żeby wywiesić na tablicy ogłoszeń informując o sesji. Nie widzę
najmniejszego problemu. Problem może się pojawić, jak to dostarczyć do wszystkich sołtysów,
bo to jest kłopot. Będziemy się nad tym zastanawiać, żeby wszyscy sołtysi otrzymali, to jest 35
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sołectw, 36 przepraszam. Będziemy się nad tym zastanawiać. Do kolejnej sesji uda nam się to
zrealizować. Będą jakieś koszta, trzeba mieć to na uwadze.”
Radny D. Gierszewski „ ja uważam, że trzeba spytać się sołtysów, których chce, który nie chce
tego. Na przykład czy Pani Danka chce, czy nie chce. Więc może jakoś przegłosować.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Czy to może po prostu zostawimy. Każdy przemyśli to
spokojnie.”
Wójt „ Czyli rozumiem, że zrobimy tak. Razem z informacją, bo każdy sołtys dostaje
zaproszenia na sesję, otrzymuje również informację dotyczącą porządku obrad, żeby ją wywiesić
na tablicy ogłoszeń. Tak. Taką mam informację żeby każdy do biura rady podał ile chcę takich
ogłoszeń, tak żeby my przygotowując to wiedzieli ile ogłoszeń, po naszej stronie, żebyście wy
nie musieli robić ksera”
Radny F. Niklas „ Z mojego pkt widzenia skoro tu się nic nie stało, ja to zgłaszałem taką
uwagę, statutu nie trzeba przestrzegać, wymazać ten 4 pkt w statucie i jest w porządku, nie
trzeba nic robić, oplakatowywać, ani nic. Wymazać w statucie i jest.”
Sołtys wsi Korne M. Hapka zapytał kiedy będą stawki za oczyszczalnię ścieków w Łubianie.
Wójt „Łubiana, firma LUBEKO w kwietniu składa do rady gminy Kościerzyna stawki na
kolejny rok, które obowiązują do końca lipca, do 30 czerwca, przepraszam. Składa wniosek i
wtedy rada podejmuje decyzję. Czy ten wniosek, który zostanie złożony zostanie przyjęty,
stawki zostaną przyjęte, czy nie. Ja rozmawiałem z prezesem i działania gminy zmierzające ku
zwolnieniu z podatków nie powinny spowodować przynajmniej ze wstępnej analizy, bo ta
analiza roczna zostanie zrobiona, nie mówię, że nie będzie, nie chciałbym tutaj dla Pana Prezesa
wypowiadać się. Zresztą tam jest jeszcze Rada Nadzorcza, która opiniuje wniosek Pana Prezesa,
jakby nadzoruje jego bieżącą działalność. Tak jak powiedziałem, kwiecień, 75 dni, to jest chyba
do końca czerwca, do końca czerwca obowiązuje.”
Radny A. Maliszewski „ Panie wójcie tylko trzeba jeszcze uściślić, że bez względu na to, czy
my się zgodzimy, czy nie zgodzimy my na te stawki, to i tak Pan Prezes je wprowadzi z karencją
trzymiesięczną.”
Wójt „ To dotyczy również zakładu komunalnego, wszystkich jednostek. Sytuacja jest taka, że
rzeczywiście za wodę i ścieki tak jak za śmieci koszty powinni pokrywać mieszkańcy. I teraz
nawet jak rada nie wyrazi zgody, mieliśmy taką sytuację w 2012 roku, teraz nie pamiętam, że
złożony wniosek przez Spółkę LUBEKO nie przyjęła, ale Pan Prezes, nie pamiętam, chyba po 3
miesiącach. Tak, że oczywiście ma do tego prawo, bo on się musi kierować kodeksem prawa
handlowego. Nie narażać Spółki na ewentualne straty.”
K. Lisakowski „ Ja mam do państwa taki apel, ponieważ odejmujemy pracę w zakresie nowej
uchwały, w ogóle podjęcia uchwały zakresie po pomników przyrody, bo taki mamy obowiązek
w myśl Ustawy o ochronie przyrody i będziemy weryfikować, które dzisiaj istnieją, ale mam
apel do państwa sołtysów i radnych jeżeli państwo macie jakieś propozycje odnośnie pomników
przyrody, oczywiście mówimy o pomnika przyrody, chodzi o drzewa, które są wartościowe, ale
też nie ukrywam muszą być w dobrym stanie zdrowotnym, poza obszarami zabudowanymi, poza
drogami, żeby w przyszłości nie było żadnych konfliktów i jeżeli są takie propozycje to proszę
do mnie je zgłaszać, bo uważam jeżeli podejmujemy jedną uchwałę, możemy przyszłościowo
zdjąć dzisiaj, które są w złym stanie, zagrażają, a powołany w to miejsce nowe pomniki
przyrody. Trochę trzeba chronić tą naszą o przyrodę. Dobrze jest on widziany również medialnie
jeżeli macie jakieś uwagi, to proszę do mnie. Na pewno niektóre typy drzew typu olcha, brzoza,
topola, to są gatunki, które szybko chorują. Natomiast kwestia dęby, inne, obwody powyżej 3
metrów są kwalifikowane. Oczekuję jeżeli państwo do końca stycznia przedłożyć propozycje, to
zapraszam. Myślę, że dobrą uchwałę podejmujemy, to będzie to tylko z przyszłością. Dzisiaj
przepisy Ustawy nie regulują, że mamy obowiązek, jednak sytuacja z odpowiedzialnością za
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pomniki przyrody wymagają żebyśmy wprowadzili pewne ograniczenia, jak też zarządzających
pomnikami.”
Wójt „ Ja też chciałbym podkreślić ważność wypowiedzi Pana Krzysztofa. Chodzi nam o to
żeby rzeczywiście ten wykaz pomników przyrody był racjonalny, żeby rzeczywiście były ujęte
tam drzewa, które stanowią wartość przyrodniczą i historyczną, bo pomnik przyrody sama
nazwa wskazuje. Więc wy znacie bardzo dobrze swoje miejsce zamieszkania. Jeżeli ktoś by miał
jakąś sugestię, uwagę, poprosimy to zgłaszać do Pana Krzysztofa Lisakowskiego.”
Radny R. Jażdżewski „ Ja mam pytanie. Czy są przewidywane podwyżki dla pracowników
wspierających w oświacie na nowy rok budżetowy. Ogólnie szeroko rozumianej administracji,
osoby, które zajmują się konserwacją.”
Wójt „ Z tego co pamiętam w budżecie przeznaczyliśmy kwotę 100000 zł i planujemy, były
takie wnioski, był 1 taki wniosek, nie pamiętam, ZNP, albo Solidarność. Tak, takie podwyżki są
planowane. Oczywiście nie będą to jakieś wielkie podwyżki, 5% wynagrodzenia.”
Radny A. Miszczak „ Taka prośba, abyśmy w projekcie modernizacji i remontu dróg
uwzględnili dojazd do zakładu komunalnego naszej gminy. Tam jest droga z płyt, dziurawych z
wystającym prętami. Do zakładu komunalnego dojeżdżają nasi mieszkańcy. Zakładam, że jest
jakaś formuła, żeby dogadać się z właścicielem, przecież tam z tych płyt wystają pręty
metalowe. Jeżeli ktoś z naszych mieszkańców, albo my sami przebijemy sobie opony, albo
uszkodziły auto, to do kogo będziemy występowali. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie
chodzi mi o przerzucanie odpowiedzialności, tylko o naprawę drogi.”
Wójt „ Panie Andrzeju ja się z panem zgadzam, tylko takich sytuacji jest wiele. Ja rozumiem, że
to jest szczególna sytuacja dotycząca naszego zakładu komunalnego, zresztą problem zakładu
komunalnego jest taki, że mamy podpisane umowa dzierżawy do 2020, nie pamiętam, czyli będą
czekały nas rozmowy z nadleśnictwem, ona jest na korzystnych warunkach, nie sądzę żeby udało
się utrzymać takie korzystne warunki. Jak patrzę na Pana Daniela, aż się uśmiecha. Natomiast,
bo wiem, że były takie propozycje wykupu tej ziemi na własność. Pewno jakieś regulacje
powinny tutaj nastąpić. Oczywiście jest możliwość żeby tę drogę nam ktoś przekazał. Bardzo
chętnie będziemy ją utrzymywać. Jest taka sytuacja, że my nie możemy bez stosunku prawnego,
nie mamy możliwości inwestowania, nie mamy jak, nie możemy inwestować, jak coś nie należy
do gminy Kościerzyna. Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych jest to niemożliwe.”
Radny A. Miszczak „ Czy występowaliśmy w sposób formalny o przekazanie tej drogi.
Jakiekolwiek ruchy prawne.”
Wójt „ Ja z lasami państwowymi w wielu przypadkach przeprowadzałem rozmowy na ten temat
i one się kończą w ten sam sposób. Albo zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, nie ma tu drogi tak jak na przykład u Pani Danki w Niedamowie, jak jest na
przykład w Skorzewie ul. Kościelna, okazuje, że nie do końca w ten sposób o, którym ja
myślałem jest możliwy. Na pewno będziemy musieli pójść specustawą, w drodze specustawy
przejąć te grunty z odszkodowaniem. Te sytuacje nie są takie proste, oczywiste jak nam się
wydaje, Lasy Państwowe mają tutaj politykę ugruntowaną, że tak powiem, no i co mam więcej
powiedzieć. Tylko tyle mogę powiedzieć.”
Radny A. Miszczak „ Reasumując czekamy na 1 pozew, aż sobie ktoś zrobi kuku. My
wychodzimy na ścieżkę prawną panie Przewodniczący komisji budżetowej.”
Radny F. Niklas „ 2 lata wstecz została wysypana jedna wywrotka tłucznia, gdzieś okolice
Sycowej Huty, nie na gminną drogę, to jaki z tego był problem. Panie Andrzeju gmina nie może
finansować drogi jak nie jest właścicielem. Doświadczeniem jest Sycowa Huta.”
Wójt „ Panie Franku, myśmy na szczęście nie wysypali tam żadnego tłucznia, to Lasy
Państwowe.”
Radny A. Maliszewski „ Tutaj koledze Andrzejowi powiem, że my tutaj od ośmiu lat
odbijaliśmy się od muru. Od 8 lat jak ja pamiętam czekaliśmy, aż ktoś przebije sobie oponę,
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jeszcze sobie nikt tej opony nie przebił, miejmy nadzieję, że doczekamy się czegoś w tej
sprawie. Panie wójcie 2 sprawa, tak jak już koledzy o tych drogach wspominają zróbmy coś z
tymi drogami wokół naszego Urzędu, bo to tutaj nasz wizerunek psuje. Zaczynamy nową
kadencję, nowe rozdanie myślę, że jakbyśmy to w tym roku zrobili do następnych wyborów to
nam zapomną mieszkańcy, że żeśmy wydali na ten teren.”
Wójt „ Ja się absolutnie zgadzam, zawsze były ważniejsze potrzeby, dlatego pieniądze, które
przeznaczaliśmy na drogi, w ostatnim roku było ich bardzo wiele. Sami zgłaszacie wiele
wniosków, one ciągle czekają na realizację, dlatego stwierdziłem, że my tu sobie jeszcze damy
radę. Zresztą wiecie, na terenach na, których jest układ parkingowy ludzie raczej jeżdżą wolno.
Co nie oznacza, że można zadbać o wizerunek nasz. Tak jak mówiliśmy spotykamy się w
styczniu z radnymi, bo otrzymali taką wstępną propozycją do przeanalizowania w kwestii
oświetlenia, dodatkowych prac związanych z kanalizacją, wodociągami oraz kwestie dróg. Panie
sołtysie, poczekajmy, mamy jeszcze taki miły akcent dzielenia się opłatkiem, przepraszam, że
tak. Przepraszam, że tak Pana zatrzymałem, ale myślę, że jeszcze tę chwilę poczekamy. Tak, że
w styczniu się spotykamy, jeżeli chodzi oddział wolnych środków i nadwyżki budżetowej, której
mam nadzieję, że będzie, to wtedy wspólnie będziemy podejmować decyzję, może 1 z
elementów na, które przeznaczamy te środki, chociaż jak znam życie nie będzie w tym łatwo,
potrzeb też jest wiele gdzie indziej.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Dostaliśmy zaproszenia, Pan wójt dostał, byłem u księdza
biskupa Ryszarda Kasyny. Nie byłem w poniedziałek, byłem w niedzielę, także pozwoliłem
sobie od całej rady, od wszystkich sołtysów, w ogóle mieszkańców złożyć najserdeczniejsze
życzenia. Byłem z panem Rafałem w Pelplinie, to jedna rzecz. Wtedy mam dla państwa
sołtysów, Prezes sołtysów Pan Jan Zaborowski został uhonorowany tytułem osobowości roku
2014 w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego i pomorskiego ośrodka ruchu drogowego. Jest tutaj
nieobecny, chcieliśmy mu pogratulować. Prawdopodobnie jest teraz na sesji rady powiatu.
Wszystkiego najlepszego.”
Wójt „ Otrzymaliśmy list od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, który składa gratulacje i życzenia nowo wybrany radnym i wójtowi, dlatego
przekazuję w imieniu Pana Prezydenta państwu radnym, Panu przewodniczącemu, Panu
wiceprzewodniczącemu życzenia i gratulacje. I też potwierdzam byłem w poniedziałek księdza
biskupa i pozdrowiłem księdza biskupa od całej gminy Kościerzyna, od nas wszystkich. Ksiądz
biskup prosił i ksiądz Śmigiel i biskup Kasyna prosił o przekazanie tych pozdrowień, co też teraz
czynię. Wszystkiego dobrego.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Przed zamknięciem posiedzenia rady gminy Kościerzyna
chciałbym wszystkim państwu na zbliżające się święta życzyć dużo radości, przeżywania tych
świąt rodzinnie, spokoju ducha, radości i wszystkiego czym się wiąże nadejście Pana Jezusa.
Niech On, takie małe przysłowie mówi, niech się nie narodzi tyko w żłobie, ale i w naszych
sercach i w każdym z nas. Na pewno będzie się nam żyło dużo lepiej i przyjaźni. Tego wam z
całego serca życzę.”
Wójt „ Chciałem w imieniu własnym i pracowników Urzędu, wszystkim państwu, czyli radnym,
Panu przewodniczącemu, Panu wiceprzewodniczącemu, wszystkim sołtysom, ale myślę też, że i
wszystkim mieszkańcom naszej gminy złożyć najserdeczniejsze, najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, życzę państwu, żeby one były po prostu spokojne, radosne, spędzone
w gronie najbliższych, w gronie rodzinnym, pewno okraszone wieloma miłymi chwilami, też
szczególnie związanymi z wigilią, gdzie przekazujemy sobie podarki, mam nadzieję, że do nas
starszych też Mikołaj dotrze, czego państwu i sobie życzę. Co do nowego roku nie składamy
sobie życzeń, bo spotkamy się 30 grudnia, będzie ostatnia sesja w tym roku. Myślę, że
stosunkowo krótka, ale też potrzebna. Radości, miłości, zdrowia i błogosławieństwa Bożej
Dzieciny dla wszystkich państwa. Wszystkiego dobrego.”
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Przewodniczący Rady A. Bober „ jeszcze tylko informacja techniczna, wszystkich radnych po
zakończeniu spotkania opłatkowego zapraszam do biura rady i na tym zamykam III mkidn sesję
rady gminy.”
Ad. 7
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 10.45.
Prot. PO.
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