Protokół Nr IV/2014
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 30 grudnia 2014 roku
od godziny 12.05 do godziny 12.20
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 15
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 12.05 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1 oraz 34 sołtysów zał. 2. W
trakcie sesji udział wzięli, Wójt Grzegorz Piechowski, Skarbnik Edmund Ostrowski, Sekretarz
Katarzyna Knopik Aneta Kostka – Radca Prawny, Grzegorz Kucharski – kierownik WRL oraz
Kierownicy jednostek organizacyjnych: Barbara Ciężka – GOPS, Barbara Jankowska ZOGK
Grzegorz Daszkowski ZSKiT, Zbigniew Malek ZKGK i przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad.1
Otwarcia Sesji Rady Gminy Kościerzyna dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna
Andrzej Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
Ad.2
Przewodniczący Rady w związku z brakiem uwag do proponowanego porządku posiedzenia
zgodnie z zał. 3 do protokołu przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących):
za – 15
porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
ad. a)
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014.
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 ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
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W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 4)
Ad. 4
Wolne wnioski.
Wójt „Ja co prawda będę miał więcej do powiedzenia. Chcieliśmy na początek z panem Janem
Zaborowskim dokonać uroczystego wręczenia dyplomu dla jednej z naszych Pań sołtysek, nie
wiem czy poprawnie mówię, nie chcę nikogo urazić, dla Pani Bernadetty Pellowskiej którą
poprosimy, o odczytanie poproszę Pana Jana Zaborowskiego.”
Sołtys wsi Grzybowo Jan Zaborowski „ Dyplom wiceministra rozwoju wsi szanowna Pani
Bernadeta Pellowska sołtys wsi Loryńca za zasługi na rzecz społeczności lokalnych oraz
działalność na rzecz poprawy bytu i rozwoju gospodarczego mieszkańców wsi pomorskiej wraz
z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym doktor
Kazimierz Plocke wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł na Sejm RP Warszawa 22 grudnia
2014. Wczoraj, tj. świeże, do tego dołączam, że spełniły się marzenia o sali wiejskiej w Loryńcu,
bo od 20 lat się mówiło. Wszelkiej pomyślności w nowym roku.”
Sołtys wsi Loryniec Bernadetta Pellowska „ Chciałabym podziękować właśnie z tego miejsca
wszystkim tym, którzy się przyczynili, że mamy tak piękną salę panie wójcie, panie zastępco i
wszyscy radni w poprzedniej kadencji, w tej kadencji. Wszystkim serdecznie dziękuję.”
Wójt „ Jesteśmy w okresie pomiędzy świętami, a nowym rokiem. Przed nami Sylwester, nowy
rok. Jeżeli państwo pozwolą, to z tej okazji chciałbym złożyć wszystkim jak najserdeczniejsze
życzenia, 2015 rok był rokiem, którym nigdy nas nie opuści zdrowie, by to zdrowie
towarzyszyło nam każdego dnia. Żeby państwa plany, państwa zamierzenia mogły być
realizowane w taki sposób jak to państwo sobie wymarzycie. Żeby państwa plany, te zawodowe,
ale też osobiste związane z rodziną, najbliższymi mogły być realizowane w spokoju, w
atmosferze, która buduje naszą wspólną przyszłość, która polega na tym, że po 1 umiemy z sobą
rozmawiać, chciałbym za to bardzo podkreślić, że kolejny rok to był dobry rok rozmowy nas
wszystkich, na przykład tego co powinniśmy wspólnie razem zrobić. Oczywiście to nie oznacza,
że razem się zgadzaliśmy, że zawsze mieliśmy to samo zdanie, ale to jest pewna wartość dodana
mając czasami odmienne zdanie na tych odmiennych zdania, budowaliśmy i budujemy nadal
wspólną przyszłość. Chciałbym życzyć też na kolejny 2015 rok wszystkim radnym, Panu
przewodniczącemu, sołtysom, wszystkim moim współpracownikom, aby ten kolejny rok nam się
darzył. Życzę tego aby te kolejne lata, które są przed nami w tej nowej kadencji 2014 – 2018
była równie udana jak ta mijająca kadencja którą ja uważam za bardzo udaną. Ja nie miałem
okazji o tym mówić, może 3 słowa o tym powiem, spotykaliśmy się na zebraniach, które
nazywaliśmy sprawozdawczo wyborczymi, podsumowaliśmy tą minioną kadencję i to co
chciałbym moim zdaniem uznać za rzecz najbardziej wartościową to jest, że pomimo, że ten
początek był dla nas wszystkich dosyć trudny, mam na myśli poprzednią radę, w nowej radzie
jest 8 radnych z poprzedniej rady. Uważam, że te 4 lata pokazały, że byliśmy ludźmi
odpowiedzialnymi, którzy potrafią z sobą rozmawiać, potrafią chować swoje odmienne zdania,
albo składać je na bok właśnie z racji tego wspólnego jakim jest powierzenie nam wszystkim
pełnienie funkcji publicznych, państwo jako radnym, sołtysom, mnie jako wójtowi. Uważam, że
to jest nasz olbrzymi sukces, podstawa, że pokazuje, że jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi,
który mam nadzieję, a tego dowiodły też wybory warto powierzyć tę funkcję na kolejne lata. I
chciałbym żeby te kolejne lata były bardzo podobne, na pewno nie takie same, jest to
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niemożliwe żeby były takie same, ale podobne w tym sensie żebyśmy zawsze z sobą rozmawiali,
żebyśmy wspólnie ustalali to co jest dla nas najważniejsze. Tutaj przykład Pani Bernatki
Pellowskiej, wczoraj otwieraliśmy wspólnie salę wiejską w Loryńcu i mówiłem, że przykład
Pani Bernatki Pellowskiej, osoby, którą uparcie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dążyła do
tego celu jakim było zbudowanie Sali wiejskiej w Loryńcu, Sali wiejskiej, która będzie i ma
służyć 3 miejscowościom, już wielokrotnie to mówiłem, Czarlinie, Wąglikowicom i Loryńcowi.
To jest też przykład tego, że powinniśmy patrzeć na rozwój naszej gminy oczami gospodarza,
czyli nie patrzeć tylko w kategoriach, że dla mnie, ale i przy okazji też dla innych. Wczoraj Pan
Grzegorz Kucharski złożył wniosek o pozwolenie na budowę kolejnej Sali wiejskiej w Małym
Klinczu, chociaż uważam, że będziemy musieli bardziej rozsądnie dokonywać decyzji
dotyczących budowy kolejnych obiektów, dlatego, że musimy patrzeć jeszcze na jedną rzecz, że
koszty utrzymania tych obiektów są jakieś. Rzeczą najważniejszą jest to, żeby obiekty, które
budujemy nam służyły, żeby one nie stały. Bo jak mamy budować coś po to by stało to uważam,
że naprawdę ku naszemu wspólnemu zastanowieniu powinno być to poddane, czy warto. Moim
zdaniem warto wtedy, gdy mamy pomysł na to jak z tych obiektów, nie myślę tutaj tylko o
obiektach typu sala wiejska, ale też o innych obiektach. Państwo wiecie uchwaliliśmy projekt
budżetu, projekt wieloletniej prognozy finansowej i tam jest zapisane na przykład budowa Sali
sportowej w Kaliskach przy szkole w Kaliskach, którą trzeba zbudować, ale też trzeba jeszcze
jedną rzecz zrobić. To jest też nasza wspólna odpowiedzialność. Żeby do tej szkoły chodziło
możliwie dużo dzieci. Ja wiem, że się powtarzam, ale po raz kolejny z tej mównicy mówiłem,
żeby przekonać mieszkańców obwodu szkolnego Kaliska, czyli mieszkańców Kłobuczyna,
Kościerskiej Huty, Dobrogoszcza, Nowej Wsi, żeby możliwie największa liczba rodziców
posyłała dzieci do Kalisk. Oczywiście nikogo nie zmusimy do tego, dlatego też wspólnie z
radnymi zaplanowaliśmy budowę tej Sali, żeby pokazać otwartość z naszej strony, że widzimy
taką potrzebę, realną potrzebę dla tego regionu, ale też widzimy realną potrzebę ciągłego
uzmysławiania nam, że jest to wspólne zadanie, wspólny interes, dbałość o finanse publiczne,
mam tutaj na myśli finanse gminy Kościerzyna. Chciałbym na koniec tego mojego wystąpienia
życzyć państwu, żeby ten kolejny rok był taki jak poprzedni, żebyśmy kończyli możliwie z
najmniejszym zadłużeniem, bo łatwo się zadłużać na poczet przyszłych pokoleń i mówić, że ktoś
kiedyś za nas spłaci. Ja jestem przeciwnikiem takiego myślenia, bo myślę, nie wiem czy moje
dzieci, moi wnukowie akurat chciałyby spłacać moje zadłużenie, może tak, ale nie jestem tego
pewien. Jeżeli się zadłużać, to tylko moim zdaniem na te inwestycje, które wnoszą wartość
dodaną. To już wielokrotnie mówiłem, tutaj pamiętam jak z poprzednią radą rozmawialiśmy, że
na pewno gdyby taka potrzeba była jeżeli chodzi budowę dróg, chodników, to jest taki element
na, który można rozważyć wzięcie kredytu, bo to jest wartość dodana. Ona polepsza warunki
funkcjonowania naszych przedsiębiorców, ale też daje szansę tym, którzy się wahają podjęcie
takiej działalności, chociażby z tego powodu, że mówią, że ta komunikacja i stan dróg jest
morze nienajlepszy. Więc jeżeli my wysyłamy sygnał, że chcemy tej poprawy, to też jest dla
nich sygnał, dlatego żeby w sposób bardziej rozważny, odpowiedzialny też, z tego pkt widzenia
takie przedsięwzięcia mogli planować. Na koniec chciałbym jeszcze raz wszystkim życzyć
wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia w nadchodzących 2015 roku,
podziękować za ten mijający rok, jeżeli ktoś z mojej strony było nie tak, nie wiem, może
czasami coś za dużo powiedziałem, to z tego miejsca chcę za to przeprosić. Wszystkiego
dobrego, do siego roku, życzę wam cudownej zabawy na Sylwestra i wszystkiego dobrego w
2015 roku.”
Przewodniczący Rady A. Bober „ Dziękujemy panie wójcie za te życzenia i myślę też, że w
imieniu radnych, sołtysów, państwo tutaj zebranych gości, chciałbym życzyć Panu wójtowi
wytrwałości, dużo zdrowia, dobrych pomysłów, zadowolenia w działaniu, spokoju i zadowolenia
w rodzinie, to bardzo ważne i myślę, że zrozumienia i współpracy w radzie, łącznie z
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pracownikami. W imieniu swoim wszystkich państwa radnych, sołtysów, pracowników, dużo
zdrowia, spokoju, zadowolenia w rodzinie, wytrwałości w realizowaniu swoich celów, a reszta,
uważam, że jeżeli te podstawowe rzeczy będą zrealizowane, to wtedy będzie dobrze, poradzimy
sobie z tymi wszystkimi przeciwnościami i myślę, że ten rok przeżyjemy w spokoju,
zadowoleniu i kiedy spotkamy się w przyszłym roku na takim podsumowującym spotkaniu
wszyscy będziemy z tego roku zadowoleni, że żeśmy go dobrze przepracowali, dobrze go
spędzili, no i przede wszystkim żebyśmy spotkali się tu w przyszłym roku w zdrowiu i w takim
samym składzie jak tu jesteśmy, żeby nikogo nie zabrakło. Wszystkiego dobrego, zdrowia i
zadowolenia.”
Radny A. Miszczak „ Na Titaniku wszyscy byli zdrowi i szczęśliwi, tak, że oprócz tego
zdrowia, szczęścia myślę, że możemy sobie życzyć błogosławieństwa Bożego, które nam nie
zaszkodzi, to na pewno pomóc może. Wszystkim nam szczęść Boże.”
Ad. 5
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 12.20.
Prot. PO.
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