Protokół Nr X/2016
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 04 listopada 2016 roku
od godziny 8.45 do godziny 11.35
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 15
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 8.45 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, Radca Prawny Aneta Kostka oraz Kierownik
jednostki organizacyjnej: Marzena Kleinszmidt – WPPiN, Grzegorz Kucharski - WRL, Barbara
Ciężka – GOPS, Barbara Jankowska – ZOGK, Grzegorz Daszkowski – ZSKiT 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
R. Jażdżewski „Panie Wójcie w punkcie i) mamy zaproponowane przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Korne w Gminie
Kościerzyna. W przedłożonym nam projekcie uchwały w uzasadnieniu czytam, że Wójt Gminy
Kościerzyna dokonał analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego. Ja
mam prośbę, żeby przed przystąpieniem do głosowania prosiłbym o dostarczenie tej analizy, tak
żebym mógł w nią spojrzeć, żebym mógł spokojnie zagłosować nad tą uchwałą.”
Wójt „Analiza zasadności przystąpienia do każdej zmiany jest wymagana przepisami prawa. To
nie jest żaden dokument tajny, my możemy ten dokument oczywiście Państwu dostarczyć.”
R. Jażdżewski „Prosiłbym jeszcze przed głosowaniem nad tym projektem uchwały.”
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
Zatwierdzenie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z VII Sesji
Rady Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 12
wstrzymujące - 3
protokół został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober „Zanim przejdziemy do pkt 4, żeby sołtysi byli wszyscy obecni,
bo w wolnych wnioskach to się różnie kształtuje, chciałbym tutaj przypomnieć, że jutro o godz.
15:00 w Centrum Sportu i Rekreacji w Skorzewie w hali sportowej odbędzie się Turniej Sołectw.
Do rywalizacji zadeklarowały się takie sołectwa jak: Łubiana, Kłobuczyno, Mały Klincz,
Niedamowo, Nowa Wieś, Skorzewo, Wielki Klincz. O godz. 15:00 rozpoczynamy rozgrywki
szóstek piłkarskich, po godz. 16:30 jest planowany Turniej Piłki Siatkowej, pozostałe
konkurencje: Turniej Strzelecki, wbijanie gwoździ na czas są w trakcie rozgrywania meczy.
Planowane zakończenie godzina 18:00. Przewidziano poczęstunek dla uczestników Turnieju.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam, nie tylko tych, którzy się tutaj zadeklarowali, ale wszystkich,
którzy będą mieli czas i nie mają pomysłu, aby sobotnie popołudnie spędzić. Zapraszam do
Skorzewa. Na pewno będzie wesoło. Im nas będzie więcej, tym będzie raźniej. Także jeszcze raz
zapraszam wszystkich na ten Turniej.”
Ad. 4
ad. a)
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
Wójt „Tak jak przedwczoraj informowaliśmy na Komisjach, autopoprawką wprowadzimy dwie
dotacje, o których Pan Skarbnik zaraz powie.”
Skarbnik „Tak jak mówiłem są dwie autopoprawki. 27.000 zł w rozdziale 852.13 na zasiłki
rodzinne decyzja Wojewody Pomorskiego tak po stronie dochodów, jak i wydatków. 2.800 zł to
co mówiłem też decyzja Wojewody Pomorskiego otrzymaliśmy składkę na ubezpieczenia
społeczne. W sumie budżet po stronie dochodów nam wzrasta do poziomu 50.425 zł, a było 30.625
zł. To jest ta jedyna poprawka. Innej nie mamy.”
Wójt „Ja tylko dodam do kolegów z Łubiany i Wielkiego Klincza, bo mówiliśmy o tych kwotach,
one będą zabezpieczone w inny sposób.”
A. Maliszewski „A kiedy będą do dyspozycji? Po sesji już?”
Skarbnik „Już zostają zrealizowane, to znaczy jeżeli o Wielki Klincz chodzi, to wczoraj już Pan
był, tylko nie może prędzej, jak od dzisiejszego dnia realizować.”
Wójt „To my będziemy składać zapotrzebowanie w ramach zamówień publicznych. Także to jest
procedura, którą my przeprowadzimy.”
F. Niklas „Mnie dotyczy tej sprawy, to kastracja tych kotów na zamkniętym obszarze, że to jest
zakład, to można to tak traktować, jakby to był jakiś prywatny zakład, czy coś takiego i teraz ktoś
ma, teraz ich będzie parę, za chwilę my dostaniemy, żeby je dożywiać, a za jakiś okres my
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dostaniemy jeszcze. Proszę je odłapać i dać do schroniska. Kto zapłaci to Panie Wójcie? Jak my
wchodzimy w tę sprawę już, to się będzie posuwać dalej. To by tak wyglądało, jak ja bym zgłosił,
że mam osiem kotów, a nie, to nie są moje. Niby były moje, bo tak długo jak żyły, to ja je
dokarmiałem i były moje. Proszą mi je złapać i zutylizować, albo kastrację zrobić. My się możemy
narazić na koszty.”
Wójt „Na ten temat mam nadzieję była wyczerpująca informacja ze strony Pana Krzysztofa
Lisakowskiego. Mówiliśmy o tym, że niestety przepisy prawa wymagają od nas w tej sprawie
określonego działania. Ja się zgadzam z tym, że to rodzi koszty. Natomiast niestety, jeżeli przepisy
prawa takie są, to my musimy je wykonywać. Był stosowny wniosek, na ten temat mówiliśmy, ja
nic więcej tutaj nie powiem oprócz tego, żeby każdy pilnował swoje koty.”
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 budżetu na 2016 rok.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 12
przeciw - 2
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr IX/185/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 4)
ad. b)
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków
transportowych.
Wójt „Na temat podatków spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. Ostateczna wersja, jeżeli chodzi o
kształt tej uchwały jest następująca. Podatki od środków transportowych na rok przyszły nie
zmieniają się, czyli pozostają na poziomie zeszłorocznym, ale tak naprawdę pozostają na poziomie
z 2012 roku. To jest szósty rok, jeżeli oczywiście rada przyjmie projekt tej uchwały, kiedy stawki
podatkowe pozostają na niezmienionym poziomie.”
M. Żurek „Przedwczoraj na posiedzeniu wspólnym Komisji Pani Danuta postawiła wniosek o
zwiększenie tych podatków. Może jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że powinniśmy wniosek
Pani Danusi głosować, a głosowaliśmy wniosek postawiony przez Pana Wójta, tak jakby nie ma
sensu składać wniosków, gdyż one w ogóle nie są brane pod uwagę. Czy jestem w błędzie?”
Przewodniczący Rady A. Bober „Komisje przegłosowały wniosek, jeżeli ten wniosek został
przegłosowany pozytywnie większością głosów, to następny wniosek nie może być głosowany,
bo jest bezprzedmiotowy. To od Przewodniczących zależy. Ja tylko prowadziłem. Gdy już dany
wniosek otrzymał aprobatę Radnych, to następne głosowania nad następnymi wnioskami są
bezcelowe.”
R. Jażdżewski „Ja pragnę przypomnieć wysokiej radzie, że złożyłem też wniosek o obniżenie
tego podatku. Uważam, że ten podatek jest wysoki. Obecnie mamy go na poziomie około 90%. Ja
dla przykładu podam teraz stawkę, na przykład gmina Parchowo w kategorii § 1 punkt 1 c), czyli
powyżej 9 ton do poniżej 12 ton my proponujemy podatek w wysokości 1464 zł, a gmina
Parchowo ma 540 zł, to jest prawie o 1000 zł mniejszy podatek. Takich samorządów jest więcej.
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Jeżeli chciałby Pan, żeby Panu przytoczyć, to mogę podać. To jest kilka samorządów w naszym
województwie. Chodzi o to, że różnica pomiędzy tymi samorządami jest ogromna, dlatego te
samorządy przyciągają do siebie tych przedsiębiorców, a od nas odpływają. To jest 1000 zł od
pojazdu.”
D. Szczepańska „Ja obstawałam właśnie przy podwyżce o stopień inflacji podatku ze względu na
to właśnie, że mamy sporo dróg, które ulegają degradacji, zniszczeniu, a niestety pieniążków
mamy coraz mniej na remonty, a wszyscy tylko krzyczą, żeby remontować drogi.”
A. Miszczak „Ja chciałbym żebyśmy się zastanowili, czy akurat ten rodzaj przedsiębiorców jest
na naszym terenie potrzebny w kontekście o tym, co mówiła Danka, czyli dróg, których mamy
700 km i które musimy utrzymać, a akurat te samochody nie sprzyjają poprawie sytuacji na tych
drogach.”
A. Maliszewski „Pozwolę się nie zgodzić z kolegą Andrzejem, bo ci przedsiębiorcy, czy oni będą
na naszym terenie, czy nie będą, w związku z prowadzonymi działalnościami na naszym terenie,
czyli rozwojem żwirowni, ten transport będzie się po naszym terenie poruszał i po naszych
drogach, więc chyba lepiej żeby oni byli u nas i te podatki u nas zostały, niż gdyby mieli od nas
odejść, a i tak po tych drogach by jeździli i koszty dla nas nie zmniejszałyby się.
Wójt „Powiedziałbym tak, oczywiście każda działalność gospodarcza, co więcej każda nasza
działalność wywołuje oprócz skutków pozytywnych też skutki negatywne. Tak to w życiu jest.
Natomiast ja tylko chcę Państwu przypomnieć, że od 2012 roku nie podnosimy tych stawek, tylko
utrzymujemy je na określonym poziomie. Zgadzam się, one nie są najniższe, one są na określonym
poziomie. Zresztą poprzednio taka była polityka gminy, że one były podnoszone. Od 2012 roku
my ich nie podnosimy. Ja tylko przypomnę, że w 2012 roku te podatki były poniżej 1.000.000 zł,
dzisiaj są już uzyskane 1.370.000 zł. Także to pokazuje, że ta polityka moim zdaniem się
sprawdza. Oczywiście zawsze mogą być podatki niższe, natomiast gmina i to też musimy o tym
pamiętać ma swoje potrzeby wynikające na przykład z tego o czym mówiliśmy, czyli z faktu, że
mamy tyle dróg ile mamy i tak jak tutaj wszyscy razem siedzimy każdy z Państwa zgłasza słuszne
postulaty dotyczące modernizacji, budowy dróg, chodników i jeszcze raz to powiem, chociaż
może tutaj się powtarzam, że każda droga, która prowadzi do jakiegoś zabudowania, czy
zabudowań powinna być drogą dobrze utrzymywaną i oczekiwania mieszkańców są takie, żeby to
była droga na poziomie XXI wieku i ja się z tym zgadzam. Natomiast zawsze oczywiście jest
problem skąd mamy znaleźć na to finansowanie. Jednym ze źródeł finansowania są podatki.
Jeszcze raz mówię, to jest kolejny szósty rok, jeśli rada przychyli się do mojego wniosku i podatki
pozostają na tym samym poziomie.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja też uważam, że niektóre gminy w województwie pomorskim
faktycznie mają podatki na najniższym poziomie. Ale ja uważam, że najpierw powinniśmy
ściągnąć jakąś firmę leasingową, która po prostu rejestrowałaby samochody z całego kraju i wtedy
to się naprawdę opłaca. Jeżeli nie mamy takiej firmy, to niestety tak jak nawet obniżymy te
podatki, to dochód będzie znacznie mniejszy. Zgadza się, Przodkowo i inne mają bardzo dużo firm
leasingowych, które ściągają samochody z całej Polski i faktycznie nie dobijają dróg danej gminy.
Czyli generalnie lepiej mieć zarejestrowane 4000 samochodów w gminie niż faktycznie 200, 300,
które w tej gminie funkcjonują. To jest ten czysty zysk. Ale skoro nie mamy żadnej firmy
leasingowej, to generalnie na pewno nie będziemy mieli z tego pożytku.”
A. Maliszewski „Jeżeli chodzi o województwo pomorskie, tu chyba poza powiatem gdańskim
tutaj, gdzie mamy rejestrację GDA tak naprawdę nikt nie rejestruje samochodów leasingowych,
bo z leasingami mam do czynienia i w województwie pomorskim rejestruje się większość
samochodów na rejestracjach GDA, przynajmniej ciężarowych.”
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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 określenia wysokości stawek i
zwolnień podatku od środków transportowych.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 10
przeciw - 4
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr IX/186/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 5)
ad. c)
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Wójt „Tutaj też jak Państwo pamiętacie prowadziliśmy długą i ożywioną dyskusję dotyczącą
stawek podatkowych dla osób prawnych i osób fizycznych. Ostatecznym efektem tej naszej
dyskusji jest przedłożony projekt uchwały. Ja tylko przypominam, że on właściwie zakłada
kosmetyczne zmiany, bo tak można powiedzieć, kosmetyczne zmiany podatków dotyczących osób
fizycznych i osób prawnych, a mianowicie w przypadku podatków od mieszkań, czyli od naszych
miejsc, gdzie mieszkamy, tu były różne propozycje, dzisiaj jest stawka 0,65 zł, ma być 0,67 zł.
Stawka od działek budowlanych, działek na, których mieszkamy wzrasta o 0,01 zł, była 0,24 zł,
ma być 0,25 zł. Stawka od działalności gospodarczej 21,74 zł jest do tej pory, 21,84 zł, czyli 0,10
zł, czyli to nie przekracza można powiedzieć właściwie 1%. Natomiast w przypadku tych dwóch
podwyżek, to jest w granicach 3% podwyżka. W innych przypadkach dostosowujemy, bo w
zeszłym roku była deflacja, stąd w niektórych przypadkach jest obniżka stawek maksymalnych,
do czego oczywiście musimy się dostosować. Generalnie można powiedzieć, że te zmiany
podatkowe, które są, nie przynoszą jakiś znaczących zmian po stronie dochodów. Jeszcze raz
przypomnę, bo często jak czytam, zresztą Państwo dostaniecie, przez Państwa składane wnioski,
a często nasza dyskusja, to są dwie różne kwestie, chcemy bardzo dużo zbudować, chcemy bardzo
dużo wyremontować, a z drugiej strony chcemy obniżać podatki. Ja też chciałbym obniżać
podatki, ale tylko pod jednym warunkiem. Obniża się podatki wtedy jeżeli rzeczywiście widać
jakiś nagły dopływ tych podatków do naszej kasy. I tak sytuacja moim zdaniem pomimo tego, że
my podatki, jeżeli chodzi o mieszkańców w ogóle mamy jedne z najniższych w powiecie
kościerskim. Sytuacja jest taka, że wpływy podatkowe od działalności gospodarczej, one
automatycznie wzrastają. Chcielibyśmy, żeby wzrastały bardziej. My mamy nadzieję, że w
przyszłości ta sytuacja ze zwolnieniami podatkowymi, bo wiele firm już korzysta ze zwolnień
podatkowych na podstawie uchwały podjętej przez Radę Gminy spowoduje, że w przyszłości te
podatki zaczną wzrastać, znaczy wpływy podatkowe zaczną wzrastać. Także mówię, że te zmiany
są kosmetyczne i przewidywana zmiana wpływów jest na poziomie około 200.000 zł. Wzrost
podatków to jest około 200.000 zł, zmiana wpływów podatkowych.”
R. Jażdżewski „Mam pytanie do naszego skarbnika. Czy orientuje się Pan, czy w obwieszczeniu
Ministrem Finansów, jakie są stawki, czy te stawki wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, Czy
pozostały na tym samym poziomie?”
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Skarbnik „Więc odpowiedź jest prosta. Deflacja w 2015 roku była o 0,9% i Minister obniżył
wszystkie podatki, maksymalne, które ustala o 0,9%. Jeżeli my byśmy mieli maksymalne, a mamy
takie dwie pozycje, to jest od rekreacyjnych, w związku z tym musieliśmy obniżyć te dwa podatki
o 0,9% i utrzymać na to co Minister dał. Natomiast w innych przypadkach nie musimy, bo nie
przekraczamy tych wartości.”
R. Jażdżewski „Zatem jak dobrze Pana rozumiem Minister w obwieszczeniu obniżył górne
granice podatków, a my podnosimy mniej więcej o 3% w niektórych kategoriach podatki do góry.”
Skarbnik „To znaczy tam gdzie Pan Wójt mówił, gdzie mieliśmy minimalne stawki lub dużo
mniejsze tam podnosimy o te nawet nie 3%, 1%, o 0,01 zł, o 0,03 zł i tak dalej. Także nie są to
wysokie podwyżki. Ja proponowałem Panu Wójtowi zupełnie inne. Zresztą wiecie Państwo
troszkę bardziej drastyczne podwyżki z uwagi na budżet. Pan Wójt przedstawił Państwu dosyć
liberalne uważam stawki.”
Wójt „I tak nie rozmawialiśmy o jakichś drastycznych podwyżkach, natomiast te podwyżki miały
być trochę większe. My tutaj po analizie stwierdziliśmy, że te wpływy podatkowe są takie jakie
są. Nasze potrzeby wynikające z budżetu, zresztą przed nami będzie uchwalenie budżetu na
kolejny rok 2017, ale wszyscy pamiętamy jakie inwestycje zaplanowane są w wieloletniej
prognozie finansowej. One oczywiście skutkują tym, że potrzebujemy na ich realizację określone
środki. Jeszcze czeka nas właściwie podpisanie przez miasto Kościerzyna w ramach miejskiego
obszaru funkcjonalnego kolejnego projektu, w ramach którego mamy realizować cztery linie
transportu rowerowego. Tam liczymy też na dofinansowanie, mamy nadzieję, że 85%, chociaż
jakie ono będzie to zobaczymy. To jest też kwota co najmniej 10.000.000 zł z czego 1.500.000 zł
to jest nasze dofinansowanie. Dyskutowaliśmy na ten temat, ostateczny kształt tej uchwały jest
taki, że te podwyżki, które były planowane, o których rozmawialiśmy one i tak nie były duże i
zostały jeszcze pomniejszone. Tak jak powiedziałem w przypadku budynków miało być 0,03 zł,
jest 0,02 zł, w przypadku naszych działek budowlanych miało być 0,01 zł i jest 0,01 zł, w
przypadku działalności gospodarczej miała być większa podwyżka, a jest 0,10 zł, tak jak
powiedziałem przy 21,74 zł to nie stanowi nawet 1% podwyżki. To są powiedzmy bardzo
kosmetyczne zmiany.”
R. Jażdżewski „Skoro pozostawiamy na tym samym poziomie podatki od środków transportu,
skoro Minister Finansów obniża podatki, bo mamy deflację, to może pozostawmy podatki na tym
samym poziomie, na którym były w ubiegłych latach.”
A. Miszczak „Panie Rafale, nie wiem czy Pan wie, ale podatki od nieruchomości jednorodzinnych
w naszej gminie są jedne z najniższych, bo poprzednie argumentacje odnośnie transportów
wspominał Pan, że interesuje Pana obniżenie do najniższych. No to tutaj mamy taką sytuację.
Czyli jest Pan sprzeczny w swoich wypowiedziach przy różnych podatkach. Nie mamy obniżenia,
natomiast podatki od nieruchomości rodzinnych mamy jedne z najniższych.”
R. Jażdżewski „Panie Radny, teraz jest Pan w rozkroku intelektualnym. Przytoczę pewną
wypowiedź Pana, przytoczę Panu stawki, które mamy, stawka maksymalna 0,75 zł, my
wprowadzamy stawkę 0,67 zł, a więc zbliżamy się do stawki maksymalnej.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ale Panie Rafale Pan porówna wtedy z innych gmin. Ma Pan
stawki podatkowe z innych gmin?
R. Jażdżewski „Nie mam. Wziąłem pod uwagę to, że jeżeli pozostawiamy stawki od podatku od
środków transportu, więc może zostawmy też stawki od budynków mieszkalnych na tym samym
poziomie.”

6

Wójt „Oczywiście wszystko możemy zrobić. Ja to wielokrotnie mówiłem, że u nas niestety
zachwiana jest równowaga pomiędzy podatkami dla przedsiębiorstw i mieszkańców. To jest moje
osobiste zdanie i to co powiedziałem praktycznie te zmiany to są zmiany kosmetyczne, one i tak
nie powodują takiej zmiany jakościowej, w której można by powiedzieć, że te podatki są
zrównoważone. Oczywiście do Państwa należy decyzja, rozmawialiśmy na ten temat.
Proponowana zmiana jest jeszcze niższa od tej, o której mówiliśmy. Powiedziałem, to jest
naprawdę bardzo kosmetyczna zmiana.”
A. Miszczak „Panie Rafale, ja nie mówiłem o rozkroku intelektualnym. Jeśli chce Pan być
precyzyjny, to mówiłem o szpagacie intelektualnym. To jest zupełnie co innego.”
F. Niklas „Mnie by interesowało może takie rozwiązanie, że minimalnie na członka rodziny
przykładowo jakby rodzina się składała z czterech mieszkańców w tej zabudowie, żeby tego
podatku nie dźwigać. Przykładowo do 150 metrów kwadratowych, czy do 180 metrów
kwadratowych, to jest do uzgodnienia. A kto ma więcej, co sobie pałace pobudowali, mają dwa,
trzy domy, otrzymują czynsz, to tam dźwignąć, ale najbiedniejszym ja bym był za tym, żeby
obniżyć jeszcze.”
M. Żurek „Moje jedno z pytań jest takie na jakim poziomie jest ściągalność podatków w Gminie
Kościerzyna?”
Skarbnik „Powiedziałbym, że ściągalność jest na poziomie od kupy lat taka sama, to znaczy, że
gdzieś 80-86%. Jest grupa ludzi, która praktycznie nie płaci. Tak samo przedsiębiorcy płacą
dopiero, kiedy nie dostaną upomnienia, to nie zapłacą. My wiemy kto to jest. To jest około
200.000-300.000 zł niezapłaconych podatków rocznie. Tylko na drugi rok oni płacą już.
Praktycznie zawsze na tym samym poziomie jest ściągalność.”
M. Żurek „A ta zmiana kosmetyczna, jak Wójt powiedział, ta zmiana kosmetyczna, jak Wójt to
nazwał podwyżka podatków, jaką kwotę wniesie do budżetu zakładając 100% wpłaty, czyli ile
wychodzi z kalkulacji i o ile większe będzie wpływy do budżetu?”
Wójt „Tak jak mówiłem, planowana podwyżka dla osób prawnych i fizycznych sumarycznie to
jest około 200.000 zł.
M. Żurek „I czy to jest aż tak wielka kwota, którą potrzebujemy, żeby z powodu 200.000 zł przy
prawie 6.000.0000 zł budżetu dręczyć mieszkańców i podnosić im podatki. Nieważne czy o 0,01
zł, czy 0,02 zł, samo słowo podwyżka. Sołtysi myślę, że potwierdzą moje słowa, jako roznosimy
decyzje podatkowe, ile drożej, ile drożej.”
Wójt „Nigdy podwyżka nie jest popularna, ja mam tego świadomość, ale jeszcze raz
przypominam to o czym mówiłem, wielokrotnie o tym mówiliśmy o zachwianej równowadze
pomiędzy podatkami od osób fizycznych, dla mieszkańców, że tak powiem, a tymi podatkami,
które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szerokim tego słowa znaczeniu.
Oczywiście można się temu przypatrzeć, co robimy od sześciu lat jak ja tutaj jestem, ale na pewno
wcześniej, to każdy może sobie przeanalizować, naprawdę u nas ruchy podatkowe są bardzo
niewielkie. Niech mnie nikt nie powie, że od siedmiu lat nie zmienił się standard życia nas
wszystkich. On się na pewno polepszył. Powinniśmy się cieszyć, że nam się standard życia
polepszył, ale jeżeli mówimy o tym, że 200.000 zł to jest mało, to na pewno to jest mało, bo Pan
skarbnik proponował zupełnie inne rozwiązania, Pan skarbnik mówił, że potrzeba nam 1.000.000
zł, na co ja się nie zgodziłem. Jak powinniśmy mieć 1.000.000 zł z wpływów, to oznaczałoby
zupełnie inne zmiany. Powiedziałem, że na tym etapie na jakim jesteśmy, na etapie rozwoju, przy
tym stopniu zadłużenia, które my mamy, a przypominam, że jedyne zadłużenie, który my mamy,
to są zaciągnięte dwie pożyczki, które my spłacamy na realizację stacji uzdatniania wody w
Skorzewie i w Wielkim Klinczu. Także można powiedzieć, że Gmina Kościerzyna prawie nie jest
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zadłużona. W związku z tym nie mamy potrzeb polegających na tym, że zadłużyliśmy się i teraz
to zadłużenie musimy spłacać, a spłacać możemy tylko w jeden sposób z naszych wspólnych
pieniędzy, czy podatków, czy tego co nam zostaje. Więc dlatego przedstawiłem radzie to co
nazywamy może niefortunnie, czy fortunnie kosmetyczną zmianą, na pewno nie daleko idącą
zmianą, jeżeli chodzi o system podatkowy.”
D. Szczepańska „Ja chciałam zapytać wszystkich tutaj Radnych, czy składali zmianę budżetu na
2017 rok i co chcą zrobić w swoich miejscowościach? To jest moje pytanie, a odpowiedź jest taka,
z czego to my mamy zrobić skoro my nie mamy żadnych podatków podnosić, mamy tylko
bazować na tych kwotach, które do nas wpływają, ale nasze potrzeby mieszkańców są coraz
większe? Ludzie, za przeproszeniem, swoimi roszczeniami, dążeniami chcą wszystkiego więcej,
więcej. Ja przepraszam, z czego my to mamy zrobić?”
F. Niklas „Ja widzę rozwiązanie inne. My zostaliśmy postawieni przed taką sytuacją, że przyszedł
projekt podatku i jego trzeba dźwignąć. Ja widzę rozwiązanie inne. Uszczelnić wydatki, które są
związane nie z naszą gminą, tak jak przykładowo koty co były teraz, tutaj na Policję było dane,
tam jakieś odszkodowania były dawane. Tylko to ograniczyć i podatków nie trzeba dźwigać.
Pieniędzy jest dosyć.”
M. Żurek „Pan Franciszek trochę innymi słowami powiedział to, co ja chciałem powiedzieć. A
na zakończenie chciałem postawić wniosek formalny o imienne głosowanie przy tej uchwale.”
Wójt „Ja nie zgadzam się z panem Frankiem z bardzo prostego powodu, oczywiście kwestia
dotacji, którą przekazujemy na przykład na Policję w tym roku 32.000 zł na zakup samochodu,
oczywiście mogliśmy tych pieniędzy nie dać. To jest prawda. Natomiast to o czym Pan wcześniej
wspomniał, to są wydatki, które musimy ponosić niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie. Co
więcej, gdybyśmy tego nie robili, to mógłby być zarzut wobec naszej bezczynności, że mamy
sytuację, czy nam się podoba to prawo, czy nie z kotami, ale sytuacja prawna jest taka, że to jest
nasz obowiązek. Nie możemy powiedzieć, że my zamykamy oczy, że my tego nie widzimy i co
więcej ten problem będzie się pogłębiał. Mam nadzieję, że nasza reakcja akurat w tej sytuacji
spowoduje, że jakoś nad tym problemem zapanujemy.”
Przewodniczący Rady A. Bober „W związku z tym, że Pan Marcin postawił wniosek formalny,
Pan Rafał Jażdżewski też i proszę sprecyzować ten wniosek formalny, bo Pan składał wniosek…”
R. Jażdżewski „Ja składam wniosek o pozostawienie podatków od nieruchomości na poziomie z
ubiegłych lat.”
Wójt „Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko dlaczego taki wniosek nie padł na Komisjach?
Naprawdę, my w pewien sposób ośmieszamy się wspólnie dlatego, że dyskutujemy na Komisjach
na ten temat i na Komisjach nie padł żaden taki wniosek. My rzeczywiście możemy pozostawić.
Gmina Kościerzyna nie upadnie z tego tytułu, ale naprawdę prosiłbym o większą
odpowiedzialność z tytułu tego, że jeżeli Komisje są, ja nie chcą tutaj Państwa pouczać, ale
jesteśmy na Komisjach, dyskutujemy i taki wniosek nie padł. Po co to robimy na sesji? Oczywiście
każdy ma prawo składać wniosek, ale powaga sytuacji w podejmowaniu decyzji polega na tym,
że wnioski typu, to jest moje osobiste zdanie, kiedyś sam byłem radnym w powiecie, uważam, że
pracą nad tym w jaki sposób ostateczny kształt uchwały jest przedstawiane na sesji, to jest praca
na Komisjach i na Komisji taki wniosek nie padł. Oczywiście jeżeli Państwo taki wniosek
przegłosujecie, to my się do niego dostosujemy, nie ma najmniejszego problemu. Natomiast
jestem zdziwiony, że taki wniosek nie padł na Komisji i właśnie żeby na Komisjach o tym
dyskutować. Na Komisjach, jeszcze raz przypomnę, stawki były wyższe od tych proponowanych.
Te stawki, które dzisiaj są, to są stawki niższe od tych propozycji, które były przegłosowane na
Komisjach.”
8

Przewodniczący Rady A. Bober „Pani Danka tutaj chciała, ja tylko przypomnę, Komisja
Budżetowa: 4 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący, Rolna: 4 za, 3 przeciw, Oświata: 5 za, 1
wstrzymujący, 1 przeciw, Rewizyjna: 3 za, 2 przeciw. Taki był wynik głosowania na Komisjach.
W związku z tym, że Pan Marcin złożył wniosek formalny, aby to głosowanie było imienne
przegłosujemy ten wniosek. Czy Państwo Radni są za tym, aby głosowanie…”
A. Kostka powiedziała, że głosowanie musi być jawne, a nie imienne.
Przewodniczący Rady A. Bober „Dziękuję Pani Anecie. W związku z tym głosujemy nad
projektem uchwały, tylko przypominam, że zgłosił wniosek formalny Pan Rafał Jażdżewski o
pozostawieniu, czyli przy głosowaniu głosujemy najpierw projekt uchwały taki, który został
najpierw przyjęty na Komisjach Stałych, ale pamiętajcie, że został złożony wniosek Pana Rafała
Jażdżewskiego, który o ile nie przejdzie ten, to będzie głosowany w następnym głosowaniu. W
związku z tym, ponieważ tak jak tutaj powiedziałem wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy
Kościerzyna…”
Skarbnik „Druga propozycja pozostawienia podatków na tym samym poziomie spowoduje ponad
100.000 zł obniżenia podatków. Pamiętajmy, że beneficjentami tego podatku nie są ludzie, są
bardzo minimalnie nasi mieszkańcy. Natomiast chodzi mi o duże zakłady: Lubiana, która nie ma
podwyższane, Linie Przesyłowe, Kruszgeo, zakłady nawet z nami nie mają nic wspólnego oprócz
Lubiany, Unibud. Powinniśmy się zastanowić, czy my możemy, gdzie stanowi w kosztach tych
zakładów do obrotu na przykład 0,2% obrotu. Ale Pan Wójt obniżył, to spowoduje 200.000 zł
podwyżki. Natomiast pozostawienie drugiej wersji spowoduje 100.000 zł w dół. Jeżeli teraz
liczymy od 5 lat, gdybyśmy tylko o stopień inflacji podwyższali co roku, to byśmy dzisiaj mieli
dochód od 2.100.000 zł za ten rok większy. Jeżeli teraz jeszcze my obniżymy, to będziemy mieli
o 2.300.000-2.400.000 zł mniejszy w plecy. Czyli inaczej o 2.100.000 zł przez te lata obniżaliśmy
podatki.”
Wójt „Uzupełniając to, co Pan skarbnik powiedział powiem tak, mówiliśmy o tym od wielu lat,
że podatki w segmencie przedsiębiorców były powiedzmy wysokie. W związku z tym od 5 lat ich
nie podwyższyliśmy. One były na określonym poziomie. Dzisiaj to co robimy to jest 1%, nawet
to nie jest 1%. Mówimy o przedsiębiorcach. Oczywiście możemy powiedzieć, że możemy te
podatki obniżyć. Wszystko możemy zrobić. Tylko to będzie oznaczało i to jest nasza wspólna
odpowiedzialność, że po stronie dochodowej nagle nie będziemy mieli pieniędzy na realizację
zadań, o których Pani Danka mówiła. Ja tylko powiem jedną rzecz i Państwo przekonacie się. Ilość
wniosków złożono w tym roku, mimo tego, że ja apelowałem, żeby wniosku nie składać z bardzo
prostego powodu, bo my mamy jeszcze zapisane do realizacji, umówiliśmy się na 4 lata na
realizację zadań tych głównych drogowych, to nie ma żadnego znaczenia, ilości wniosków, która
wpłynęła jak Państwo zobaczycie jest taka i niestety od kolegów, tutaj patrzę na kolegę Rafała
Jażdżewskiego i to mnie zadziwia, bo Pan składa dużo wniosków, które są kosztownymi
wnioskami, a z drugiej strony mówi Pan obniżajmy, obniżajmy. To pytanie jak mamy to zrobić.
Jeżeli Pan poda jakiś racjonalny sposób rozwiązania tego, to ja się na pewno do niego przychylę.”
R. Jażdżewski „Ja tylko Panu podpowiadam, co ewentualnie moglibyśmy zrobić. Jak wskazuję
Panu kierunki, Pan dokonuje wyboru. Jak na razie z tego co proponuję niewiele zrobiliśmy. To
jest jedna rzecz, druga rzecz, jako Radni mamy prawo składania wniosków nie tylko w Komisjach,
ale również na sesjach. Czy mylę się? Nie, zatem uważam, że takie prawo do złożenia wniosku
mamy również dzisiaj. Z tego co przypominam sobie ja o tym wspominałem, o tych podatkach i
uważam, że są wysokie. Złożyłem wniosek zanim jeszcze były sporządzone projekty uchwał o
obniżenie. Tak było.”
Wójt „Ja absolutnie nie odbieram nikomu możliwości złożenia wniosku. Ja tylko mówię, że
umówiliśmy się, wspólnie umówiliśmy się na realizację w tej kadencji pewnych inwestycji, które
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są zapisane. Państwo je macie. Pan na przykład mówi, że Pan składa wnioski podpowiadając mi
co mam zrobić. Ale to są wnioski, o których my wszyscy wiemy. Ja mam zawsze taki kłopot
dlatego, że nie wiem co mam odpowiedzieć, bo odpowiedź w stylu, że Rada Gminy nie
zabezpieczyła środków na ten cel jest odpowiedzią Wójta do Radnego trochę śmieszną,
niepoważną. Przecież my wszyscy wiemy na co Rada Gminy wspólnie zabezpieczyła środki.
Jeżeli mówimy o tym, że jest szereg inwestycji do zrobienia, to my wszyscy o tym wiemy. Tylko
chodzi o to skąd wziąć na to pieniądze, na realizację tych potrzebnych inwestycji.”
R. Jażdżewski „Zatem może trzeba uszczelnić system podatkowy, bo z tego co słyszałem mamy
ściągalność na poziomie 86%. Więc gros ludzi płaci, jest tylko część ludzi, która nie płaci i przez
to próbujemy podwyższając podatki nadgonić.”
Wójt „Tutaj pełna zgoda, pełna racja w takim sensie, że wspólnota powinna kierować się taką
zasadą, że wspólnie powinniśmy być odpowiedzialni za to co jest nasze. Jak się okazuje nie do
końca tak jest. To nie tylko tutaj, bo ja bym mógł podać przykład śmieci, odpadów komunalnych.
Oczywiście Pan zaraz powiem, ja tutaj czytam, że jest teraz grupa kreatywna, która naprawdę
tylko pogratulować, ja powiem wprost pogratulować, która nie potrafi się nawet podpisać, kto to
napisał. Naprawdę już przed odpowiedzialności, żeby napisać i nie podpisał się kto to napisał. Ale
to jest zupełnie inna kwestia. Chodzi nie o jedną rzecz, jak mówimy prawdę, chcemy mówić
prawdę, to powiedzmy tą prawdę, że na przykład w śmieciach jest tak, że po stronie
zobowiązań…”
R. Jażdżewski „Panie Przewodniczący, ja proponuję przerwać tę dyskusję, bo schodzimy na
zupełnie inne tory.”
Wójt „Ja tylko dokończę. To dotyczy wszystkiego, ja nie będę o śmieciach więcej mówił. To
dotyczy tego, żebyśmy namawiali naszych mieszkańców i siebie do odpowiedzialności wobec
naszej wspólnoty, czyli żebyśmy wszyscy płacili za nasze zobowiązania, które wynikają z
przepisów prawa. Gdyby tak było, to w wielu sytuacjach byłoby dużo lepiej. Ale jak wygląda
proces ściągania, to Pan skarbnik mógłby na pewno lepiej powiedzieć. Mianowicie system
windykacji jest określony prawem i jakie są jego efekty, to może Pan skarbnik ma większą wiedzę
na ten temat.”
Skarbnik „Jeżeli chodzi o windykację mamy obowiązek wysłać, jeżeli nie zapłaci po 10 dniu,
czasami mamy 10 dni, po 10 do 15 jest płatność na przykład teraz listopada, do 10 grudnia
powinniśmy wysłać upomnienia i praktycznie idzie to z automatu. Ja kwartalnie podpisuję gdzieś
600 upomnień, w związku z tym tyle wychodzi od nas. Jeżeli nie zapłaci, to idzie następne
upomnienie i znowuż czekamy miesiąc. Następnie po tym drugim upomnieniu, jeżeli nie ma
reakcji podatnika piszemy tytuł wykonawczy. Idzie to z automatu. I tu się zaczynają schody. Urząd
Skarbowy nie realizuje tych wpłat, szczególnie mandatów, szczególnie niskich, bo im się to nie
opłaci, niskich podatników, gdzie nisko płacą. W związku z tym po trzech latach przychodzi do
nas pismo, że dany petent jest nieściągalny. Jeżeli chodzi o ściągalność, to są dwie firmy tylko u
nas, które rzutują na wysoki poziom nieściągalności, mogę powiedzieć to jest firma Portus i firma
Baustal Debrzyno. Oni mają praktycznie 80%. Od osób fizycznych zawsze te same osoby nie
płacą, ale po jakimś czasie jak dostaną pieniążki płacą, bo im komornik wchodzi na to. Tak to
wygląda.”
M. Żurek „A co się stało Panie Wójcie, dobra, podwyżka podwyżką, część ma rację taką, część
ma rację taką, co się stało, że teraz nagle po tych 5-6 latach niepodnoszenia podnosimy o ten 0,01
zł, 0,02 zł?
Wójt „My zawsze podnosiliśmy o ten 0,01-0,02 zł, jeżeli chodzi o te elementy, o których ja
mówiłem, czyli od działek i budynków. To zawsze było. To nie jest żadna nowość. Natomiast po
10

raz pierwszy jest propozycja podniesienia od pięciu lat podatku od prowadzenia działalności
gospodarczej o 0,10 zł, z 21,74 zł na 21,84 zł. To jest po pięciu latach.”
M. Żurek „Przed chwilą Wójt mówił, że nie podnosimy podatków, a teraz Wójt mówi, że co roku
podnosimy podatki.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Panie Marcinie ja przypomnę, że musieliśmy podnieść, bo
nasze podatki były poniżej 50% plus 0,01 zł.”
Wójt „Może ja się nieprecyzyjnie wyraziłem. Podatków od środków transportu już od sześciu lat
nie podnosimy. Podatków od działalności gospodarczej nie podnosiliśmy od pięciu lat. Pozostałe
podatki mniej więcej podnosiliśmy o 0,01 zł.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ale to było związane, panie skarbniku Pan powie.”
Skarbnik „Jest to związane z pułapem podanym przez Ministra. Nie możemy obniżyć niżej niż
50% plus 0,01 zł.”
A. Miszczak „W kontekście tego o czym mówiła Radna Danka. Każdy z nas składał postulaty i
kosztowne. Tak jak Wójt powiedział, Rafał, ty też nie byłeś odosobniony od składania tych
postulatów. Tylko musimy też pamiętać Panie Rafale, że Pan nie jest Radnym z Łubiany, tylko z
Gminy Kościerzyna. Dobrze jest mieć na względzie, że na terenie Gminy Kościerzyna są nie tylko
tak bogate obszary jak Łubiana, ale są też jeszcze inne. Jeżeli mamy postrzegać siebie, gminę jako
wspólnotę, to powinniśmy też patrzeć na te wioski, sołectwa mniej zasobne. Proszę mieć to na
względzie. Następna kwestia. Nie wydaje mi się, żeby ta dyskusja w dalszej swojej części
dostarczała nam jakichś nowych argumentów. Dlatego składam wniosek formalny na zakończenie
dyskusji i przejście do głosowania.”
A. Maliszewski „Panie Wójcie, ja się czuję trochę wywołany do tablicy, bo Pan powiedział, że
niektóre osoby składały wnioski i ja jestem jedną z osób, które składa wniosek. Trudno
powiedzieć, żeby przez 3, czy 4 lata nic się nie zmieniło na terenie, w naszych miejscowościach,
na których operujemy, więc ja te wnioski traktuję na zasadzie takiej, że sygnalizuję, że są kolejne
rzeczy nowe, które wchodzą, a z doświadczenia wiem, że pewne rzeczy trwają 2-3 lata 4 lata nawet
zanim cokolwiek wejdzie, więc myślę, że taka sygnalizacja w roku 2016, czy 2017 ma szansę na
realizację i w roku 2019, czy 2020, kiedy mnie może nie być w tej Radzie. Stąd też ja się
poczuwam do składania jednak wniosków, które sygnalizują mieszkańcy.”
Wójt „Chodzi tylko o skalę składanych wniosków, o to do czego myśmy się umówili. Także jakby
w pierwszej kolejności realizujemy te inwestycje, co do których się zgodziliśmy, które są zapisane,
które każdy z Państwa ma. Dopiero jak one się wyczerpią, jak je zrealizujemy, to będziemy
realizować kolejne. To nie chodzi o to, że ja tutaj mam pretensje, tylko mówię o skali tych
wniosków i skali zapotrzebowania. Teraz jak siadamy nad tym, liczymy, to po prostu jest duży
problem. Nawet jak chcemy planować na kolejne lata, to jak mamy Państwu to zaplanować, na
przykład jak planujemy stabilizację, czy obniżenie podatków. O tym chciałem powiedzieć. A
druga rzecz, to do czego jako Państwa namawiałem, jeszcze raz będę Państwa namawiał, na
przykład kwestie szczególnie drażliwe, kwestia remontów dróg, chodników naprawdę uzgadniać
z mieszkańcami, nawet nie na zebraniach, gdzie jest Wójt, bo Wójt nie jest zupełnie potrzebny,
żebyście Państwo ustalili hierarchię remontów z mieszkańcami, bo potem mamy problemy na
zebraniach. Pamiętacie, dlaczego ta droga, a nie ta, dlaczego ta droga, a nie ta. Jeżeli to jest
uzgodnione z mieszkańcami na zebraniu wiejskim, jest protokół z tego zebrania, to jest dla nas i
dla Państwa i dla mnie jasna mapa drogowa co w pierwszej kolejności powinniśmy realizować.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja teraz poproszę Pana Rafała o odpowiedź Panu Andrzejowi,
tylko proszę, żeby to nie było wywoływanie dalszej dyskusji, tylko żeby to była odpowiedź.”
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R. Jażdżewski „Kolego Andrzeju, być może nie wiesz, gdybyś mógł sprawdzić, to zobaczyłbyś,
że połowa wniosków, które składam dotyczą nie Łubiany, a dotyczą innych miejscowości, albo w
ogóle życia w naszej gminie. To są różnej materii wnioski, Pan Wójt je czyta, Pan Wójt wie o
czym piszę. W tym roku też złożyłem z tego co pamiętam bodajże dwa wnioski dotyczące twojego
okręgu, a zatem nie jest to tylko Łubiana. Chciałbym też zauważyć, że na zebraniach wiejskich,
które były ja pojawiłem się nie tylko w Łubianie, ale pojawiłem się w wielu miejscowościach,
również w twojej. Zatem poczuwam się do tego, że jako Radny Gminy Kościerzyna dbam jakby
o całą Gminę Kościerzyna, staram się żeby ten rozwój był w miarę adekwatny do możliwości
gminy, możliwości miejscowości i oczekiwań mieszkańców. Nie skupiam się tylko na samej
Łubianie, jest to duża miejscowości, największa, ale powiem szczerze patrząc na infrastrukturę
całkiem przyzwoicie wygląda w stosunku do niektórych innych miejscowości. Zatem wnioski,
które składam w dużej części dotyczą innych miejscowości. Chociażby ostatnio rozmawialiśmy
tutaj z Zarządem Powiatu, również miałem złożone dwa wnioski dotyczące zupełnie innych dróg
przebiegających przez inne miejscowości. Ja przypomnę, jedna droga, to jest z Kościerzyny przez
Wąglikowice w kierunku Wdzydz, a druga droga, to jest z Wielkiego Klincza przez Dębogóry do
Niedamowa. A więc ani jedna, ani druga nie dotyczy Łubiany.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Zgadza się i nie dotyczy Rady Gminy Kościerzyna, bo to są
drogi powiatowe.”
F. Niklas „Ja tu słyszę, że nie są składane wnioski. My złożyliśmy wniosek na cztery lata i nam
by było wstyd w tym czasie coś dołożyć jeszcze. Jeszcze Pan Wójt z tego wybiera co uważa za
stosowne i my nie dopisujemy, a doszło wczoraj to, a pojutrze doszło to. Tylko bardzo jestem
niezadowolony z tego, że były pieniądze na ten rok przyjęte przez Radę na rozbudowę sali w
Małym Klinczu. Te pieniądze Panie Wójcie Pan zabrał i mówi, że na następny rok, ja się w ogóle
tak zastanawiam, czy to w ogóle w tej kadencji ruszy. Ja bym chciał, ażeby z tego
przedwyborczego wniosku składanego, Pan Wójt to pismo ma i tam z tego brał co trzeba, ale do
końca kadencji Panie Wójcie, to się nie da, mój wnuk tak mówi, to nie wyda z tego nic.”
Wójt „Panie Franku, już o tym mówiliśmy, umówiliśmy się, że budowa sal jeżeli ma być
realizowana, to przy pomocy środków zewnętrznych. Informowałem o tym, że Lokalna Grupa
Działania LGD Stolem, której jesteśmy członkiem ma ogłosić na początku przyszłego roku taki
konkurs i tylko dlatego przesunęliśmy budowę zaplanowaną na ten rok na przyszły rok. Mam taką
nadzieję, że jak ten konkurs zostanie ogłoszony, to sala w przyszłym roku powstanie.”
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 określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2017 rok.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 11
przeciw - 4
w związku z powyższym uchwała Nr IX/187/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 6)
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ad. d)
Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty
miejscowej.
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 miejscowości spełniających
warunki do pobierania opłaty miejscowej.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr IX/188/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 7)
ad. e)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/99 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30
listopada 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zakład Oświaty Gminy
Kościerzyna”.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/99 Rady
Gminy Kościerzyna z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.
„Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna”.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr IX/189/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 8)
ad. f)
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
mieszkaniach chronionych.
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 szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr IX/190/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 9)
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ad. g)
Uchwała w sprawie uchwalenia projektu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kościerzyna - aktualizacja”.
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 uchwalenia projektu pn. „Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Kościerzyna - aktualizacja”.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr IX/191/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 10)
ad. h)
Uchwała w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 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 „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujące - 2
w związku z powyższym uchwała Nr IX/192/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 11)
ad. i)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego KORNE w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały na wszystkich
stałych komisjach została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego KORNE w
gminie Kościerzyna.
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W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr IX/193/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 12)
ad. j)
Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020 wpisującego się w cele
szczegółowe Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, w ramach
Osi Priorytetowej 10 Energia.
Wójt „Ja jeszcze tylko jedną uwagę do nas wszystkich. Dzisiaj przekazaliśmy sołtysom takie
ogłoszenie dotyczące tego projektu skierowane do wszystkich mieszkańców. Zgodnie z tym
projektem do 21 listopada, jak dobrze pamiętam można składać do nas wnioski dotyczące
możliwości przystąpienia do projektu, zamontowania u siebie na dachu, albo instalacji
fotowoltaicznej do 3 kW, albo instalacji solarnej, albo też pompy aerotermicznej, czyli pompa do
ogrzewania wody, raczej nie myślimy tu o pompach do ogrzewania mieszkania, bo z ich
sprawnością szczególnie w zimie w naszych warunkach jest bardzo trudno, to jest duży koszt i
uważamy, że one nie zdają egzaminu. Na naszej stronie są wnioski, które można pobrać. Można
też do nas przyjść, jeśli ktoś miałby problem z wydrukowaniem, to na pewno pomożemy. Można
taki wniosek złożyć. Oczywiście złożenie wniosku nie będzie jednoznaczne z tym, że ta dotacja
zostanie przyznana. My dopiero będziemy musieli to zebrać, złożyć program
funkcjonalnoużytkowy, studium wykonalności i dopiero po złożeniu tego będziemy wiedzieli, czy
i na jakich zasadach dostaniemy dofinansowanie. Przewidujemy tutaj minimalny wkład w
wysokości 20%, czyli dofinansowanie jakby 80%, ale przewidujemy, co nie oznacza, że ono takie
będzie. Jakie ono będzie, tego ostatecznie nie wiemy. Ten program nie przewiduje dofinansowania
dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób, które są rolnikami. My tylko
przekazujemy to, co w ramach tego programu można zrobić. Także prosimy sołtysów o w miarę
szybkie rozwieszenie tego. Jeżeli ktoś by miał wątpliwości, pytania, to można do nas przyjść. Na
pewno będzie osoba, która będzie mogła w tej sprawie pomóc.”
R. Jażdżewski „Czy tam są jakieś limity ilościowe przewidywane, czy nie bierzemy tego pod
uwagę ile będzie złożonych wniosków?”
Wójt „Bierzemy pod uwagę dlatego, że założyliśmy sobie limit tego dofinansowania na poziomie
1.000.000 EUR. To znowu jest kwestia, o której tutaj mówiliśmy, do 1.000.000 EUR nie liczymy
tej luki finansowej, jakby jesteśmy pewni tego dofinansowania, które mamy dostać. Powyżej
1.000.000 EUR nie wiadomo co się wydarzy. Zresztą tutaj też kwestia dywagacji dotyczącej
pomocy de minimis, czy my jako gmina zostaniemy potraktowani jako przedsiębiorca, czy nie. To
są wszystko kwestie, które uwzględniamy. Mamy nadzieję, że nie. My też jako gmina
chcielibyśmy w ramach tego projektu złożyć swoje projekty związane na przykład ze stacjami
uzdatniania wody, czy też z oczyszczalniami ścieków.”
M. Żurek „Temat ten, jak i wiele innych omówiliśmy dosyć szeroko wczoraj. Kolega Arek
wczoraj zadał pytanie, Wójt jeszcze przedwczoraj nie wiedział jakim kosztem jest Vat od tego,
czy to jest kwalifikowany, czy niekwalifikowany.”
Wójt „Mogę powiedzieć, że ciągle nie wiemy tego. Rozmawiamy tutaj z Urzędem
Marszałkowskim. Zobaczymy jakie będą ostateczne ustalenia, bo to jest ważny temat. Natomiast
na pewno będziemy wiedzieli już w momencie podpisywania umowy. Wtedy będzie sprawa jasna.
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Oczywiście z każdym z mieszkańców będziemy podpisywać stosowną umowę. Złożenie wniosku
jest tylko deklaracją. Natomiast podpisanie umowy już będzie takim zobligowaniem się do
realizacji tego projektu.”
A. Maliszewski „Jeszcze od czasów Komisji jeden ze znajomych zapytał się mnie, czy ten
warunek rolników i osób prowadzących te działalności gospodarcze, czy to jest jakiś bardzo
sztywny warunek, czy to jest jakaś powiedzmy interpretacja, nadinterpretacja całego tego
przepisu. A druga sprawa, czy na etapie składania wniosku, czy już będzie to weryfikowane, czy
dopiero na etapie podpisywania umowy, czy ktoś taką działalność prowadzi.”
Wójt „To wynika z regulaminu tego programu dlatego piszemy w tym ogłoszeniu, że nie dotyczy
to osób, które prowadzą działalność gospodarczą i gospodarstwa. Czyli te osoby nie powinny w
ogóle składać. Oczywiście my będziemy to jeszcze weryfikować. Gdyby ktoś złożył, to będziemy
oczywiście to weryfikować. Każdy kto do nas złoży wniosek, wniosek jest składany u nas, gdzie
przyjmujemy naszych mieszkańców, jest specjalny zeszyt, gdzie te wnioski są numerowane. Był
problem, napisaliśmy, że kolejność będzie decydowała, więc musi być jakaś kolejność
wyznaczona. Panie z biura obsługi mieszkańców prowadzą zeszyt, wpisują zgodnie z kolejnością
wpływu konkretne wnioski. Także my na pewno te wnioski zbierzemy, bo Panie pewnie nie będą
weryfikować tego w momencie kiedy ten wniosek jest składany. Zawsze można, jeżeli ktoś ma
wątpliwości zgłosić się do Wydziału Rozwoju Lokalnego i te wątpliwości od razu wyjaśnić. Nie
możemy złożyć do wniosku w sytuacji, która by miała narażać nas na jakieś kłopoty. Dlatego
jeszcze raz apelujemy, żeby osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, jest to wyraźnie
napisane i rolnicy, z tego powodu bardzo ubolewamy, że rolnicy nie mogą składać. My jesteśmy
tutaj swojego rodzaju przekaźnikiem.”
W. Burandt „Czy tu będzie kolejność złożonych wniosków decydować o przyjęciu, czy jak?”
Wójt „Tak powiedzieliśmy, że powinna decydować kolejność złożonych wniosków, ale
oczywiście też weryfikacja. Gdyby się okazało na przykład, że piąty w kolejności wniosek jest źle
sformułowany, jest nie do przyjęcia, to on wypada i kolejny staje się piąty i tak dalej. Dlatego, że
jest pewne ograniczenia dotyczące 1.000.000 EUR, o którym powiedzieliśmy. Tak założyliśmy.
Więc jeżeli 1.000.000 EUR zostanie przekroczone, dlatego mówiliśmy o kolejności składanych
wniosków.”
M. Żurek „Czy nie bardziej fair byłoby, gdyby wniosku było więcej niż 1.000.000 EUR, to w
drodze losowania, a nie w drodze pierwszeństwa składanych wniosków?”
Wójt „Jak mamy to wylosować, ja nie bardzo rozumiem.”
M. Żurek „Jeżeli jest podany termin do kiedy można wnioski składać i wszystkich to obowiązuje,
że wnioski można składać od 1 do 31, to ta kolejność troszeczkę jest taka nie. Trzeba było dać
dwa dni na składanie wniosków.”
Wójt „Rzeczywiście w styczniu mamy złożyć wniosek, terminy są krótkie, jakieś zasady trzeba
było przyjąć. Chodzi o to, że my też musimy zdążyć z procedurą. To co powiedziałem, studium
wykonalności, program funkcjonalnoużytkowy, to wszystko trzeba zrobić dla sytuacji, które są
jeszcze dzisiaj nieznane, bo jeszcze nie wiemy kto złoży, na co złoży i ile to będzie i czy będzie
więcej, bo może się okazać, że nie będzie więcej niż ten limit 1.000.000 EUR. My tego nie
wiemy.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja bym prosił w związku z tym, żeby sołtysi przekazali. Jeżeli
tak jest napisane to dobrze.”
R. Jażdżewski „Ja chciałem poprzeć Pana Wójta. Zgadzam się, może to jest dobra metoda,
kolejność przyjętych wniosków jest dobrą metodą.”
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Wójt „Jak Państwo pamiętacie kiedyś zbieraliśmy takie wnioski na solary. Mamy 600 takich
wniosków. My na pewno też z tymi osobami skontaktujemy się, żaby im przypomnieć o tym, że
takie wnioski zostały złożone. Oczywiście jest zawsze taki element, że może będą jeszcze jakieś
oszczędności, może oszczędności zostaną przekazane. Mając tą bazę będziemy mogli ją
wykorzystać. Jeżelibyśmy jej nie mieli, to nawet jeżeli będzie więcej wniosków, tą część może nie
zmieści się w pierwszej turze, to może będzie jakoś druga tura. Mówię ciągle może.”
A. Miszczak „Może to dziwnie zabrzmi, ale zgadzam się z Radnym Rafałem.”
Przewodniczący Rady A. Bober „To dobrze, że się zgadzacie. Troszeczkę tutaj rozluźniła się
atmosfera, wszyscy mają uśmiech na twarzy, wszystko widać tutaj, wszystko dobrze.”
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 przystąpienia do realizacji Projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020
wpisującego się w cele szczegółowe Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie
dotacyjne, w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr IX/194/16 z dnia 04 listopada 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 13)
Ad. 5
Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015 – 2016.
B. Jankowska przedstawiła informację o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015 –
2016. (zał. nr 14)
M. Seyda „Ja mam jedno pytanie. Pytanie, które w zasadzie już padało tutaj na posiedzeniu
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Wszystko jest fajnie, bardzo ładnie,
Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem szkół, placówek oświatowych na terenie naszej gminy,
świetnie wyposażone, ale nie koresponduje to z wynikami egzaminów. Mam tu na uwadze
egzamin w klasie 6 Szkoły Podstawowej, jak również egzamin gimnazjalny. Z ośmiu gmin
powiatu kościerskiego nasze szkoły wypadają najsłabiej. Mnie to bardzo martwi, że szczególnie z
tych koronnych przedmiotów, jak matematyka, język polski. Czy można byłoby zapytać się Pani
Dyrektor, gdzie tkwi przyczyna tak słabych wyników.”
B. Jankowska „Ja przede wszystkim pozwolę sobie polemizować ze zdaniem Pana
Przewodniczącego, a mianowicie na poziomie szkół podstawowych, chodzi mi o sprawdziany,
wyglądamy o wiele lepiej, bo na pewno nie jesteśmy na ostatnim miejscu w powiecie, bo to z tabel
wynika. Natomiast na poziomie gimnazjów wygląda to mniej kolorowo. Co do przyczyn, to nie
będę polemizować, bo Pan Wójt kiedyś powiedział, że to jest sprawa nadzoru pedagogicznego i
w zeszłym miesiącu Pan Wójt sam osobiście zgłaszał ten problem Pani kurator, bo ja też byłam
na tym spotkaniu. Pan Wójt wyraźnie powiedział, że trzeba zrobić coś. To jest jakby kompetencja
nadzoru pedagogicznego. Tak jak ja mówiłam w zeszłym roku - te wyniki analizujemy,
rozmawiamy z dyrektorami, w przypadku niektórych szkół zlecaliśmy już analizy zewnętrzne,
robimy co możemy, żeby pomóc. Dofinansowujemy różnego rodzaju typów rekomendowane
przez dyrektorów szkół formy dokształcania nauczycieli. Pomagamy jeżeli Dyrektor potrafi
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zidentyfikować przyczynę problemu, to zawsze pomagamy w rozwiązaniu tego problemu, ale
niestety uczyć za nauczycieli nie możemy.”
Wójt „Ja jeszcze dodam jedną rzecz, że na wniosek Komisji Oświaty odbędzie się spotkanie, które
zorganizujemy myślę, że może jeszcze w listopadzie z dyrektorami szkół. Tak jak się
umawialiśmy na przełomie listopada, grudnia, bo trochę teraz różnych rzeczy się dzieje, na którym
oczywiście wszyscy Radni, o to wnioskowała Komisja Oświaty, ale wszyscy Radni będą mogli
być obecni i wtedy wydaje mi się, że będzie najlepszą forum do wymiany myśli, opinii, pytań. My
mamy też spotkania z Panią Dyrektor Jankowską, Pani Dyrektor Jankowska pewnie częściej, ja
pewnie rzadziej z dyrektorami szkół. Na ten temat rozmawiamy, też te pytania stawiamy.
Natomiast tak jak Pani Dyrektor Jankowska powiedziała nasze kompetencje są określone, czyli
kompetencje organu prowadzącego. Rada Gminy jest od uchwał, my jesteśmy od realizowania.
Mimo tego zwracamy uwagę na to samo o czym mówił tutaj kolega Pan Marian Seyda. Natomiast
pytanie co możemy dalej zrobić. Myślę, mam taką nadzieję, że może to spotkanie, wspólne
spotkanie Radnych z dyrektorami szkół pozwoli nam wszystkim zrobić kolejny krok do przodu.
Zobaczymy.”
M. Seyda „Dziękuję Pani Dyrektor, dziękuję Panu Wójtowi za odpowiedź, ale nasza troska
Komisji Oświaty wynika między innymi z tego, że jutro, albo dzisiaj Rząd podejmie uchwałę po
wprowadzeniu reformy oświaty. Teraz te nasze wyniki, nieprzygotowana reforma oświaty, to
wszystko się nam skumuluje i podejrzewam Pani Dyrektor, że już to co niektórym Dyrektorom,
nie tylko zakładów oświaty nie daje spać. Jest to problem bardzo poważny. Tu mamy wyniki, tutaj
reformowanie dosyć takie powiedzmy robione w tempie ekspresowym. Tym bardziej, że oświata
nie lubi takich gwałtownych rewolucji. Także tutaj wydaje się, że to jest poważny problem.”
A. Miszczak „Zgadzam się z tym co powiedziała Pani Dyrektor odnośnie wyników w szkołach
podstawowych. Rzeczywiście te wyniki nie są złe. Tylko pytanie takie co się dzieje z tymi dziećmi,
że w momencie zakończenia podstawówki, przyjścia do Gimnazjum, przecież nagle nie tracą
umiejętności, że te wyniki gimnazjalne, które przed nimi jak gdyby otwierają furtkę do dalszej
edukacji, jest amba, szału nie ma. Czyli mamy jakby zawężone pole szukania, gdzie jest kłopot.
Mam pytanie Pani Dyrektor odnośnie z pkt 9, gdzie jest informacja o nadzorze pedagogicznym
sprawowanym przez kuratora oświaty. Czy Komisja Oświaty, Radni w ogóle mogli się zapoznać
z wynikami tych kontroli przeprowadzonymi w liczbie jakiejś tam w poszczególnych
placówkach.”
B. Jankowska „To znaczy, my takich wyników nie posiadamy. My jako organ prowadzący
jesteśmy informowani o prowadzonych kontrolach, czy doraźnych wizytacjach, czy kontrolach
problemowych. Natomiast nie otrzymujemy żadnych protokołów, wyników takich kontroli. Jeżeli
jest ewaluacja, to ona jest publicznie dostępna. Ewaluacja to jest taka forma kompleksowej
kontroli w szkole. Natomiast w przypadku kontroli problemowych, doraźnych, czy nawet
planowanych my takich informacji raczej nie otrzymujemy. Możemy zwrócić się, jak będzie
spotkanie do dyrektorów szkół, czy oni ewentualnie udostępnią.”
A. Miszczak „Ja zakładam, że kontrole nie są same dla siebie, tylko czemuś one służą. Byłoby
sensowne zapoznać się z wynikami tych kontroli.”
B. Jankowska „Jeżeli Pan by spojrzał, to część tych kontroli była związana z aktualizacją ocen
pracy dyrektorów i wtedy częścią takiej oceny jest właśnie doraźna wizytacja w szkole, bo to służy
ocenie pracy Dyrektora. Część tych wizytacji, to są kontrole problemowe typu, że jakiś rodzic
zadzwonił z uwagami i się sprawdza ich zasadność. Ale my nie mamy żadnych sygnałów o
większych problemach dydaktycznych, pedagogicznych. W tym temacie nie mamy żadnych
sygnałów. Ale możemy zwrócić się do dyrektorów, ale to proponują na Komisji.”
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Ad. 6
Informacja Wójta Gminy Kościerzyna dotycząca złożenia oświadczeń majątkowych przez
pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna za 2015 rok.
Wójt przedstawił informację dotyczącą złożenia oświadczeń majątkowych przez pracowników
Urzędu Gminy Kościerzyna za 2015 rok. (zał. nr 15)
Ad. 7
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kościerzyna dotycząca złożenia oświadczeń
majątkowych przez Radnych Gminy Kościerzyna za 2015 rok.
Przewodniczący Rady A. Bober przedstawił informację dotyczącą złożenia oświadczeń
majątkowych przez Radnych Gminy Kościerzyna za 2015 rok. (zał. nr 16)
Przewodniczący Rady A. Bober przekazał radnym legitymacje służbowe.
Ad. 8
Sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Wójt przedstawił sprawozdanie Wójta z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania
uchwał Rady. (zał. nr 17)
Wójt „Nie ma tu jeszcze jednego punktu, ale chciałem o nim powiedzieć. Mianowicie 2 listopada
odbyło się spotkanie na wniosek Rady Gminy z Zarządem Powiatu Kościerskiego. W tej sprawie
podobno dzwoniła do mnie Pani Starosta, ale rozmawiał z Panią Starosta Pan Wicewójt, bo ja
miałem telefon wyłączony. Pani Starosta wyraziła swoje ubolewanie z tego tytułu, że już grupa
kreatywna, bo ja jestem bardzo ciekaw, bo na tym spotkaniu była określona liczba osób i dziwi
mnie jedna rzecz, że jeżeli jest grupa kreatywna, że ludzie nie potrafią się podpisać. Na tym
spotkaniu była określona liczba osób. Byli Radni, byli przedstawiciele urzędu, byli przedstawiciele
Starostwa. Żeby napisać już na samym początku nieprawdę. To spotkanie nie odbyło się na
wniosek Wójta Gminy Kościerzyna, tylko na wniosek Radnych. Nie dlatego, że ja się od tego
uchylam, nie dlatego, ale to Państwa była inicjatywa, którą ja zacytowałem, bo uważałem, że
powinniśmy się spotkać. To co tam jest napisane, każdy kto przeczyta sobie, to naprawdę
pogratulować. Ja nie dziwię się Pani staroście, że więcej na takie spotkania może nie przyjść. Jeżeli
jest tak, że my rozmawiamy o pewnych kwestiach, oczywiście Rada mogła podjąć decyzję, żeby
jakiś protokół z tego spotkania, jakiś plan tego spotkania, ale umówiliśmy się na spotkanie
robocze, naprawdę na spotkanie, które miało być wymianą myśli, a Państwo wiecie, ja powiem
czym ono było podyktowane. Tym, że chcieliśmy zaproponować starostwu pewne rozwiązanie
dotyczące tego, że jeżeli my dajemy w tym roku 500.000 zł i w przyszłym roku 2.000.000 zł na
inwestycje powiatowe, ale te, które służą oczywiście naszym mieszkańcom, to była inicjatywa
Radnych, żeby może spotkać się z Zarządem i może Zarząd odpowiedziałby pozytywnie na to, że
ja to nazywam „rekompensatą”, powiedziałem w cudzysłowie, żeby nikogo nie urazić, że może
jest jakiś majątek, jakieś mienie należące do powiatu i w ramach tej „rekompensaty”, olbrzymiego
zaangażowania Gminy Kościerzyna, bo ono jest największe z pozostałych gmin, może starostwo
widziałby możliwość, bo tutaj przecież nikt nikogo nie stawia pod ścianą. Nie słyszałem tutaj
głosów, żeby ktoś kogoś stawiał pod ścianą, że jak nie dacie, to nie damy pieniędzy. Nikt tutaj
takich rzeczy nie mówił. Pytanie po co są tutaj takiego typu artykuły. One tylko wywołują jedną
rzecz, że właściwie nie warto się spotykać, bo okazuje się, że to było jakieś spotkanie tajemne,
tajemne spotkanie, na którym było 15 Radnych, na którym byli przedstawiciele Zarządu. Jakie
spotkanie tajemne? A to, że ono miało charakter roboczy, my wiele takich spotkań odbywamy,
które notabene są tak samo nazywane. Tajemne spotkania. Ale jedna rzecz mnie dziwi, ja się
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naprawdę dziwię ludziom, że nie mają odwagi podpisania się pod czymś takim. Jeżeli ktoś myśli,
że w ten sposób buduje wspólnotę, to ja mu gratuluję. W ten sposób wspólnotę się tylko niszczy,
bo tylko są insynuacje, tylko jakieś takie wycieczki, że kolega Piotr Jankowski zwrócił uwagę na
szczególną sytuację swojego znajomego. Przepraszam, nie ma Piotra, myślę, że się na mnie nie
obrazi. W wydziale komunikacji musiał trzy godziny biegać pomiędzy urzędami, coś tam. On
opowiedział o sytuacji, która się zdarzyła i Pan Starosta odpowiedział przepraszamy, ale tego dnia
był problem z połączeniem sieciowym, bo to był taki dzień, gdzie pewnie dużo ludzi miało urlopy,
próbowało robić przelewy i się okazało, że terminale siadały. Przecież to są normalne ludzkie
sprawy. My mówimy o normalnych ludzkich sprawach, ale jak się je przedstawia. Ja zachęcam do
przeczytania. Ja jeszcze raz gratuluję, jeszcze raz mówię, gratuluję ludziom którzy mają odwagę
napisania cokolwiek, zresztą w tytule tego, w tytule tego niekoniecznie artykułu, tego zamysłu jest
tak, że będziemy pisać co nam się podoba, ale nie będziemy się podpisywać, żeby przypadkiem
ktoś nas… Ten artykuł wymaga sprostowania, ale do kogo mamy napisać to sprostowanie, bo to
jest pisanie, które nie miało do końca, nie są oparte na faktach. Teraz uważam, że Rada Gminy
razem ze mną powinni napisać sprostowanie, bo nie taki był przebieg moim zdaniem tego
spotkania. To do kogo mamy go napisać? Do grupy kreatywnej. Oczywiście ta grupa kreatywna
ma jedno zadanie, bo sami to napisali, zmianę Wójta Gminy Kościerzyna i ja tego nikomu nie
odmawiam. Będą wybory za dwa lata, każdy może stanąć do wyborów, ja nie wiem czy ja jeszcze
stanę, może tak, może nie. Ja nie wiem czy ja dożyję jutra, a co dopiero myśleć w kategoriach za
dwa lata. Nie wiem co będzie z moim zdrowiem, ale wydaje mi się, że odwaga, albo inaczej takie
normalne ludzkie relacje powinny powodować jedno, że jak się nie zgadzamy, to chociażby
powiedzmy z czym się nie zgadzamy i z kim. Próba obejścia prawa, żeby ktoś przypadkiem nie
napisał sprostowania, które trzeba wydrukować, będziemy pisać co nam się rzewnie podoba. Ale
ja zapewniam grupie kreatywnej, że nie będzie pisała co się rzewnie podoba, bo zgodnie z
przepisami prawa Monitor Kościerski, a to jest napisane na Monitorze Kościerskim i to Sąd już
kilkakrotnie, bo ja byłem w Sądzie z Monitorem Kościerskim, zaznaczył, że zgodnie z przepisami
prawa, zgodnie z prawem prasowym, w rozumieniu prawa prasowego, to jest czasopismo. Musi
mieć właściciela, musi mieć redaktora naczelnego. Ale to jest zupełnie osobna kwestia. Uważam,
że Rada Gminy też tutaj, to nie tylko o mnie napisano, ale też napisano wszystkich uczestnikach
tego spotkania, a jeszcze raz mówię, to była inicjatywa Rady, żeby była sprawa jasna, słuszna
inicjatywa. Ja powiedziałem, że takie spotkanie jest potrzebne. Moim zdaniem to było dobre
spotkanie. To naprawdę było dobre spotkanie. Ale na spotkaniach roboczych my nie mówiliśmy
o jakichś tajemnych rzeczach. Tak to jest, że na spotkaniach roboczych nasze wypowiedzi są
bardziej luźne, swobodne. To jest tak samo, że jak tutaj na sesji, na komisjach czasami ja coś
powiem niemądrego i na przykład mówię tego nie piszcie. Nie zawsze chcemy, żeby te nasze
wszystkie rzeczy były zapisane. Ja już tutaj mówię o sobie, żeby była sprawa jasna. Tylko tyle
chciałem powiedzieć, jeżeli ktoś ma jakieś pytania do tego tematu, to proszę bardzo.”
B. Cieszyńska „Ja może wrócę do dnia 27 października, to co się działo w Skorzewie. Myślę i
chyba nikt nie będzie mi zarzucał, że jednak największe podziękowania, bo otrzymali kwiatki na
moich oczach, mnie się wydaje, chociaż nie wiem, dla mojego kolegi Mariana. Widziałam to, jak
on to bardzo przeżywał. Tutaj informował jakimi drogami do tego dochodził. Wrócił do historii.
Naprawdę do ważnej historii i pokazał nam, wrócił do czasów walecznych, bojowych, także dla
nas, dla Kaszub. Także Panie Marianie naprawdę widziałam, jak Pan to przeżywa. Dziękujemy
panom za tak ładne przygotowane spotkanie.”
M. Seyda „Bardzo to sympatyczne, przepraszam, dziękuję koleżance Bożenie za takie miłe słowa.
Ja bym chciał wszystkim podziękować. Też chciałbym wymienić tutaj Wicewójta Pana Grzegorza
Świtałę, który nam wskazał drogę finansową, która nam umożliwiła rozwiązanie wielu
problemów. Ja myślę, że nie ma tu czego ukrywać. Panie Wójcie, zabrakło mi tu tej informacji
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złożonej przez Pana w tym sprawozdaniu jednego interesującego wydarzenia, a mianowicie 28
października w Zespole Kształcenia w Łubianie odbyła się promocja książki, też historycznej
księdza pułkownika Józefa Wryczy, na którym zresztą Pana Wójta też widziałem. Uważam bardzo
ciekawa impreza zorganizowana przez wiele organizacji Łubiańskich i Urząd Gminy
Kościerzyna.”
Wójt „Tak, słuszna uwaga, przepraszam. Jesteśmy zabiegani, niektóre rzeczy nam ulatują.
Rzeczywiście to bardzo ważna uroczystość o czym zresztą kolega Marian powiedział. Mogę
powiedzieć, że my się jakoś też w nią zaangażowaliśmy, kupimy książki dla biblioteki. A już są
zakupione, 30 książek chyba kupiliśmy dla naszych bibliotek. Także żeby w naszych bibliotekach
były książki. Ale też zakupiliśmy 15 książek chyba jako formę nagrody, podziękowania dla osób,
które są, czy będą zasłużone dla Gminy Kościerzyna. Tutaj jeszcze jedna rzecz, bo o niej też
zapomniałem powiedzieć. Zbliża się 25-lecie funkcjonowania samorządu Gminy Kościerzyna w
przyszłym roku i chciałem się zwrócić do nas wszystkich, zwracałem się do Radnych, ale do
wszystkich też, do sołtysów o to żeby może zastanowić się wspólnie, czy są wokół nas jakieś
osoby, które do tej pory nie były uhonorowane przez nas, a przypominam, że mamy trzy ważne
nagrody. To jest po pierwsze Złoty Laur, który jest przyznawany w drodze uchwały przez Radę
Gminy Kościerzyna i Mały Niedźwiedź dla osób dla osób fizycznych i Duży Niedźwiedź dla firm.
Tutaj też prośba do nas wszystkich żebyśmy się rozejrzeli i z okazji tego 25-lecia, czy są wokół
nas takie osoby, które powinniśmy z okazji tego 25-lecia w ten sposób wyróżnić. Oczywiście
mamy jeszcze Zasłużony dla Gminy Kościerzyna, jak Państwo to widzicie są to dzisiaj cztery
osoby i jeżeli byłaby taka osoba, czy byłyby takie osoby, a myślę, że są takie osoby, które wspólnie
byśmy chcieli wyróżnić z okazji tego 25-lecia, to naprawdę proszę o zastanowienie się i
przekazywanie do nas tych informacji. Kolega Marian zwrócił mi uwagę, że zapomniałem o tej
rzeczy, ale ja jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, a mianowicie wczoraj, bo o tym mówiłem
Radnym, że podam im informację, wczoraj miało odbyć się Zgromadzenie Związku Gmin
Wierzyca, niestety nie odbyło się ze względu na brak quorum. Ja byłem na tym Zgromadzeniu.
Jest 23 w ogóle, na sali było 11 z czego dwie osoby nie były uprawnione do głosowania, bo byli
to przedstawiciele wójtów, którzy czasami przysyłają, a czasami nie są. Zgodnie ze statutem to
tylko Rada Gminy upoważnia Wójta, albo osobę upoważnioną przez Radę Gminy. Natomiast jakąś
informację tam otrzymaliśmy. Najogólniej rzecz biorąc nie jest dobrze i to mówię może dzisiaj
tak bardzo stanowczo. Nie jest dobrze z jednego powodu, a mianowicie ilość odpadów nam rośnie.
Planowaliśmy 61.000 ton, a wszystko na to wskazuje, że będzie 64.000 ton. Co miesiąc mamy
przyrost odpadów. Ja powiem tylko tyle, oczywiście jest to zastanawiające. Nie mówmy o długu,
bo dług oznacza nie wiadomo co, mówmy o zobowiązaniach i należnościach. Zobowiązania
wobec gminy, mieszkańców, czyli nie po płacone, to jest około 6.000.000 zł i to co my
powinniśmy zapłacić, to jest też ponad 6.000.000 zł. Ja nie wiem, bo nie mieliśmy takich
dokładnych danych, czy to się nadal równoważy, czy to są mieszkańcy powinni zapłacić, to jest
to co my mamy zapłacić. Prawdopodobnie kolejne Zgromadzenie będzie 15-go listopada. Nie
wiem, czy to jest wynikiem tego, bo był 1 listopada i z tą informacją mogło być różnie, trudno mi
powiedzieć. Natomiast też powiem wam o kilku rzeczach jakby kończąc ten temat. Te gminy,
które wyszły ze Związku są rozstrzygane przetargi i one są różne. Na przykład w gminie Liniewo
można powiedzieć, jakby się policzyło, bo takie mamy dane, jakby się policzyło kosze i
PSZOK-i, to gmina Liniewo będzie płacić więcej jak do tej pory, co jest dla mnie zastanawiające,
tym bardziej, że w gminie Liniewo 250 kg na osobę, a u nas jest 300 kg, nawet chyba więcej niż
300 kg. My nie mamy danych jeszcze, bo teraz te przetargi są rozstrzygane, więc nie wiemy jak
we wszystkich gminach te przetargi wyjdą, ale na pewno, jak będzie taka informacja, to będziemy
Państwa informować, ja będę Państwa informować, jak będę miał taką informację. Ja nie wiem
czy to nie jest zastanawiające, że ta ilość śmieci wzrasta. Natomiast my nie byliśmy na taką ilość,
nikt nie myślał o takim wzroście, chociaż jak się sięgnie do opracowania Grontmije tego z 2011
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roku, który był podstawą do opracowania pierwszych przetargów, to te dane się sprawdzają. Ja w
te dane nie wierzyłem. To co Państwu mówiłem, że jak było 30.000 ton w 2012 roku, a chciano
51.000 ton, to to ja mówię, ludzie co wy robicie, przecież u nas o 40% śmieci wzrosły. Niestety
się okazało, że ja nie miałem racji, bo wzrosły nawet więcej niż o 40%. Jeżeli w 2012 roku załóżmy
było 40.000 ton, to teraz mamy 64.000 ton. Myśmy się umówili też na spotkanie, bo to rodzi jakby
wiele pytań, bo jak słyszę, że w niektórych gminach namawia się wręcz do tego, żeby wyrzucać
wszystkie śmieci, bo od 1 stycznia my będziemy za każdy kilogram płacić, no to tak trochę napawa
nie optymizmem, a raczej pesymizmem. Co to oznacza, to oznacza, że dzisiaj płacimy wszyscy
taką samą stawkę co płacimy, a za to co dorzucimy zapłacą ci, którzy zostaną. To jest w porządku?
Moim zdaniem to jest nie w porządku, ale dzisiaj rozmawiałem tutaj z kolegą Bogdanem Mańskim
i też tak rozmawialiśmy przez chwilę, że ja zaczyna wątpić w nas jako ludzi. Mianowicie jeżeli
wszystko polega na tym, że jeden drugiego próbuje przechytrzyć, oszukać, ja nie wiem co tam
jeszcze, zakombinować, żeby było tylko dobrze, a Państwu przedstawię taki film, który wczoraj
ktoś nam pokazywał, ja byłem zszokowany. Film będzie wyglądał mniej więcej tak, jest las,
dojeżdżamy do lasu i jest potem z góry najazd na ten las, a w środku jest droga i droga jest
wypełniona śmieciami, czyli prawdopodobnie jest tak, jak się wjeżdża do lasu, to nikt tego nie
widzi? To jest tak jakby kopiec usypany, nie jest to w ziemi, tylko na drodze wysypane, na drodze
tak jakby kopiec ziemniaczany na długości około kilometra, ja nie wiem ile tam jest, więc ja nie
wiem ile tam jest śmieci. To nie jest chyba u nas, bo ja tylko widziałem ten film, ale to chyba nie
jest u nas.”
F. Niklas „Tu jest 13 września, 12 października, zespół się spotkał ds. Uzdrowiska i ja bym chciał
mieć informację kto był z Radnych i o czym była mowa tam.”
Wójt „Ja tylko Państwu przypomnę, że to Radni wytypowali skład zespołu z Rady do tego zespołu.
Mianowicie w tym zespole są następujące osoby: jest Pan Rafał Jażdżewski, jest Pan Arkadiusz
Maliszewski, jest Pan Andrzej Bober, jest Pan Daniel Gierszewski. Ja tego nie pamiętam kto był
tak dokładnie, ale zawsze jest lista obecności tam zrobiona. Ja akurat na ostatnim nie mogłem być
w całości, także byłem krótko, ale z tego co wiem to chyba Pan Rafał Jażdżewski był w całości,
mnie reprezentowała Pani Katarzyna Knopik, bo jak ja nie mogę, to zawsze wysyłam osobę, która
mnie tam reprezentuje i to była Pani Katarzyna Knopik. Nie wiem czy Pan Rafał Jażdżewski,
Panie Rafale, czy Pan by chciał powiedzieć coś na ten temat, bo Pan Franciszek Niklas pyta?”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja nie byłem, więc mówię od razu. Nie wiem, który jeszcze
był.”
Wójt „Panie Rafale, czy Pan by chciał powiedzieć coś na ten temat? Panie Franciszku, niech Pan
poczeka, Pan Rafał odpowie.”
R. Jażdżewski „Brałem udział w spotkaniu. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta. Muszę
przyznać, że quorum było niewielkie. Nie było nas zbyt dużo. Odbyły się z tego co pamiętam trzy
spotkania, dwa takie robocze. Na tym ostatnim spotkaniu quorum było niewielkie. Z Radnych z
miasta były dwie osoby bodajże, z Radnych z gminy byłem ja. Póki co te dwa spotkania, które się
odbyły są to spotkania poświęcone głównie określeniu ram, przygotowaniu pytań, te które będą
zadane ekspertom, którzy będą mieli jakby ustalić to co nas interesuje. Na podstawie tego
będziemy mogli dopiero podjąć decyzje jak będzie wyglądało sprawozdanie tej Komisji, które
przedstawione Radzie i obecnym tutaj sołtysom. Także jest to początek. Trudno określić ile będzie
tych spotkań. Myślę, że tak jak tutaj pracujemy przypuszczam, że jeszcze cztery spotkania
powinny się odbyć zanim skierujemy pytania do ekspertów. Potem będziemy czekali na wyniki.”
M. Hapka – sołtys Kornego „Panie Wójcie, Pan wspominał o grupie kreatywnej i tam w jakimś
biuletynie podpisała się, czy nie podpisała się pod tym. Nie że złośliwie, ale się dziwię Panie
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Wójcie, że Pan takiej szmatławce w ogóle czyta. Powinien Pan takie niepodpisane do kosza
wrzucać i nie zawracać w ogóle sobie tym głowy.”
Wójt „To nie, że ja czytam, ale w związku z tym, że Pani Starosta zadzwoniła, sprawdziliśmy to
i mówię. Dla nas to jest o tyle zaskoczenie, że tu nie było prasy na tym spotkaniu. Radni może
zaprosili prasę, ale ja nie, bo ja tylko zorganizowałem spotkanie Radnych. Taka była moja rola
zaprosić Zarząd Powiatu i ustalić termin spotkania. Ja to zrobiłem, przekazałem informacje
Radnym, to spotkanie się odbyło i dlatego jesteśmy zdziwieni, że jak się okazuje w gronie naszym
są przedstawiciele grupy kreatywnej, bo jak to sobie inaczej można wytłumaczyć. Czyli właściwie
w grupie osób, która tutaj siedziała byli przedstawiciele grupy kreatywnej, bo nikt inny nie miał
wiedzy takiej, chyba, że ktoś to nagrywał i przekazał, ja już tego nie wiem. Też może taka było,
nie wiem.”
A. Miszczak „Artykuł jest podpisany, wścibski i dociekliwy. Powiem, że o tym fakcie, że coś
takiego powstało dowiedziałem się od Pana Wójta tu i teraz i naprawdę tam rzeczy są nie fajne
napisane. Szkoda sobie zaprzątać serce i umysł paszkwilami.”
Wójt „Ja bym się z tym zgodził poza jednym wyjątkiem, a mianowicie, że na tym spotkaniu
byliśmy my. Tu nikogo innego nie było. Kto zdaje relację w ten sposób z takiego spotkania, to
musiało być obecny.”
M. Żurek „Albo ktoś z Rady, albo ktoś z Powiatu, albo Przemek.”
Wójt „Ja się przyznaję, to ja. Ale nie o to nawet chodzi. Chodzi o to, że w ten sposób naprawdę
niszczy się to, bo to nie jest tak, że wszyscy muszą się zgadzać z Radą, ani z Wójtem, ale jak się
nie zgadzamy z sobą, to chyba mamy tyle odwagi, żeby wstać i powiedzieć nie zgadzam się,
uważam, że tak i owak.”
A. Maliszewski „Ja sobie pozwoliłem nawet dwukrotnie przeczytać ten artykuł i powiem szczerze,
że dla mnie wyłania się tam tylko jedno, to o czym było tu mówione o tym spotkaniu do czego
wnosiła strona Starostwa, nie miała jakiegoś programu, o czym żeśmy informowali, o czym
chcemy rozmawiać, że jakieś użycie słowa zadośćuczynienie. Przedstawia tylko, jakby to ująć
delikatnie, tylko tą jedną stronę i tylko dla tej strony jakeś niedogodności, jak myśmy śmieli, jak
cokolwiek zrobić. Nie chce się mi się wierzyć, żeby którykolwiek z Radnych. Było tutaj tyle
tematów poruszanych, jeżeli ktokolwiek by zetknął, jak to przedstawiał, bo raczej przedstawiłby
sprawy też, o które nam chodziło, a tutaj jest przedstawiona wyraźnie strona, jest punkt widzenia
jednej strony, że nie zgadzam się tutaj z wieloma sprawami. Zresztą pamiętamy co się na spotkaniu
odbywało i jakie zostały używane argumenty.”
R. Jażdżewski „Ja chciałem się wypowiedzieć odnośnie tego, co Pan Wójt mówił. Zgadzam się
w całej rozciągłości co mówił Pan Wójt. Pod własnymi myślami, czy tym co wyrażamy
powinniśmy się podpisać. Ja jeżeli cokolwiek napisałem podpisywałem się pod tym. Z drugiej
strony też chciałbym podziękować za to spotkanie. Uważam, że było potrzebne. Myślę, że te
wypowiedzi, które tam użyłem one potwierdzają to co mówię. Byłem zadowolony ze spotkania i
jeszcze raz dziękuję.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja uważam, jeżeli ktoś coś takiego zrobi przez te artykuły, to
albo mu zależy, żeby ta współpraca była jeszcze gorsza, albo żeby pewne wspólne ze starostwem
nie wyszły, czyli generalnie jest to przykre. Ja ze swojej strony będę i myślę, że większość
Radnych, to, że mieliśmy jakieś uwagi nie znaczy, że nie chcemy współpracować. Pewne rzeczy
trzeba na bieżąco rozwiązywać, żeby się nie nawarstwiały. Jak mówią, nie nabijajmy reklamy i
nie wchodźmy w tą stronę, czyli generalnie jak nie będziemy wchodzić, to ta strona padnie. Zanim
przejdziemy do następnego punktu zapytania i wolne wnioski, w związku z tym, że otrzymałem
pismo od Pana Adama Peplińskiego chciałbym je przytoczyć, ale zanim je przytoczę chciałbym
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podziękować Panu Marianowi Seydzie, który w nocy troszeczkę jak ufoludek pracował przed tym,
żeby te tablice wszystkie powstały. Bardzo mocno zaangażował się w tą pracę, aby ten szlak
powstał. Chciałbym podziękować Pani Sołtys, stowarzyszeniu i Panu Jażdżewskiemu.
Stwierdziłem jedno, że jeżeli się zaprasza zwykłych ludzi na taką uroczystość, to ci zwykli ludzie
przyjeżdżają, a zaproszonych było też gros innych osób, które powiem brzydko jest czas
wyborczy, jakieś tworzenie reklamy, to po prostu na to nie przyjeżdżają. Naprawdę przyjeżdżali
Państwo Peplińscy i ich rodziny, bardzo dużo osób, a jakie odnieśli wrażenie, chyba jak
przeczytam, zacytuję pismo Pana Adama Peplińskiego, to wszyscy zrozumieją. Pragnę
podziękować za otrzymane zaproszenie na uroczystości związane z rodziną Peplińskich
Kaszubskich Drzymalitów. Jestem pod wielkim wrażeniem przygotowań i wystawy
upamiętniającej wydarzenia oraz walkę o polskość na ziemiach moich przodków. Wykazane
poświęcenie włodarzy i czas świadczy o głębokiej pamięci i ludziach, którzy na tej ziemi skłonni
byli oddać życie. Doceniając ogromny wkład przygotowań w organizację tej uroczystości
pragniemy za Pana pośrednictwem, właściwie za Pana Wójta, serdecznie podziękować wszystkim
za zaangażowanie w tej sprawie w tym lokalnym włodarzom, organizacjom społecznym,
hierarchii kościelnej, młodzieży szkolnej, przedstawicielom Straży Pożarnej, władzom powiatu,
gościom, przyjaciołom Skorzewa. Z poważaniem Pan Adam Pepliński. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim, a szczególnie Panu Marianowi Seydzie za zorganizowanie tej wystawy upamiętnienia
szlaku pamięci Peplińskich, jak również generała Antoniego Zdrojewskiego.”
M. Seyda „Ja przepraszam, ja jeszcze żyję, nie dziękujcie mi tyle, bo tych organizatorów było
tylu. Warto, że Pan Przewodniczący wspomniał o naszym stowarzyszeniu skorzewskim,
przyjaciół Skorzewa, które włożyło ogrom pracy w te wszystkie sprawy.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Jeszcze drugie ogłoszenie, dostaliście mailowo, ja przypomnę.
Dyrekcja, grono pedagogiczne Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu zapraszają Radę Gminy
Kościerzyna na uroczyste obchody pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji
Narodowej, które odbędą się 10 listopada 2016 roku. Program uroczystości jest zawarty na
zaproszeniu, które otrzymaliście. Jeżeli ktoś by chciał zapozna się jeszcze… Program uroczystości
rozpoczyna się mszą świętą w Kościele Parafialnym w Wielkim Klinczu.”
Ad. 9
Zapytania i wolne wnioski.
M. Żurek „Szanowni sołtysi, mam taki temat do przekazania wam, może postaram się w
najbardziej możliwym skrócie. Prowadzę stronę sołectwa od 2013 roku. W ślad poszły też
sołectwo Wielki Klincz, Skorzewo, założyły strony internetowe i startowałem w konkursie na
najlepszą wiejską witrynę internetową. Udało nam się zająć pierwsze miejsce w województwie
pomorskim wraz z kolegą, z którym to tworzymy. Niestety nie udało nam się zająć miejsca
pierwszego, drugiego, ani trzeciego w skali kraju i 12 października tego roku wraz z
Przewodniczącym Rady byliśmy na konferencji w Poznaniu zorganizowanej przez Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów i był przedstawiony bardzo dobry temat. Taka troszeczkę ich prośba i
moja też taka w waszą stronę informacja dla sołtysów i nie tylko sołtysów, ale musi w tym
uczestniczyć Sołtys. Gdyby ktoś z was chciał założyć też stronę internetową swojej wsi bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, czyli budowanie strony, zakup hostingu, zakup domeny, sam
koszt utrzymania strony to jest 120 zł rocznie. Koszt hostingu to jest 400-500-600 zł, różne to są
kwoty roczne. Jest taki portal naszawioska.pl, który całkowicie za darmo pozwala założyć
nazwijmy to własną stronę internetową. Może ją tworzyć ktokolwiek z mieszkańców, ale musi
przy tym uczestniczyć sołtys, żeby ktoś za plecami czegoś sołtysowi nie założył. Tutaj w chwili
takiej wolnej kolega z Kłobuczyna, zacząłem mu to opowiadać zaraził się, przed chwileczką
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pomogłem mu taką stronę założyć, jeszcze jest nie do końca aktywna i nazywa się
klobuczyno.naszawioska.pl. Jakie umiejętności potrzeba? Tylko i wyłącznie obsługa komputera,
dostęp do Internetu i praca w jakimkolwiek edytorze tekstów. Nie trzeba nic budować, wszystkie
artykuły będą się pokazywały. Gdyby ktoś z was był zainteresowany czymś takim, to chętnie
pomogę, chętnie podpowiem. Na pewno spotkam się z wami na zebraniach wiejskich, gdzie będę
starał się ten temat w kilku słowach przedstawić, może się uda. Temat jest bardzo ciekawy. Ja tego
narzędzia używam już trzeci rok. Jest to nasza kolejna tablica ogłoszeń. Zasięg, docieranie
wiadomości jest naprawdę bardzo duży. Jest jeden minus tej strony, że będą pokazywały się
reklamy, ale jak zapewnia Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów są to reklamy kierowane głównie do
społeczności wiejskiej, typowo rolnicze, nie tam nie wiadomo jakie. Także gdyby ktoś z was był
zainteresowany, ja tutaj mając swoją stronę stworzyłem na próbę, zobaczę, czy to w ogóle działa.
Ale nie będziemy tego dublować, żeby były dwie, także żeby tego tematu dłużej nie przeciągać
technicznie dzisiaj nie będziemy rozwiązywać. Gdyby ktoś był zainteresowany, to albo
samodzielnie na portalu naszawioska.pl, albo zgłosić się do mnie, pomogę ten temat pociągnąć.
Chciałbym jeszcze jedną informację przekazać. W ostatnim wydaniu Wieści z Naszej Gminy
ukazał się artykuł, o który prosiłem odnośnie Dominika Kozłowskiego, czyli mieszkańca Łubiany,
który dźwiga ciężary i tam było podane, że zajął w jednej dyscyplinie pierwsze miejsce, a w
pozostałych dwóch drugie i medale srebrne. Wczoraj otrzymałem informację, że jest to jego
kolejny tytuł Mistrza Polski we wszystkich tych trzech dyscyplinach, bo człowiek, który nie
wygrał sięgnął po doping i został zdyskwalifikowany.”
Wójt „Ja mam tylko jedną uwagę, poprosiłem Panią Anetę, bo my mamy jeden problem z tym.
Mianowicie jeżeli miałaby to być oficjalna strona sołectwa, a sołectwo jest elementem gminy, to
mamy problem z tymi reklamami dlatego, że my nie prowadzimy działalności gospodarczej, a
nieważne czy ona jest za darmo, czy ona nie jest za darmo, nie to, że ja jestem przeciwnikiem,
żeby była sprawa prosta, chodzi o rozwiązanie takie, dlatego tutaj poprosiłem Panią Anetę,
żebyśmy przynajmniej zastanowili się, czy to jest w ogóle możliwe. Jeżeli to ma być oficjalna
strona sołectwa, a sołectwo zgodnie ze statutem jest elementem Gminy Kościerzyna, a my nie
prowadzimy działalności gospodarczej. To jest cały kłopot. Nie to, że my jesteśmy przeciwnikami
tego projektu, tylko żeby ktoś nam nie zarzucił, że my prowadzimy działalność gospodarczą. My
udostępnimy naszą stronę, czyli jakby na naszej stronie na przykład Gminy Kościerzyna mieli
jakąś reklamy towarzystwa ubezpieczeniowego, albo banku, albo czegokolwiek. Reklama
kosztuje. Każda reklama, za którą Pan zapłaci, nie, że my mówimy, że nie. Musimy się zastanowić,
żeby sobie kłopotu nie narobić. Tylko o tym mówimy. Umówmy się w ten sposób, my tu z Panią
Anetą, jeżeli osoby będą zainteresowane, to proszą do Pani Anety się zgłosić, prześwietlimy ten
temat. Nie to, że my jesteśmy przeciwnikami, tylko żeby sobie kłopotu nie narobić. Żeby ktoś nie
zarzucił nam, jako gminie, że na oficjalnej stronie sołectwa, którą się posługuje sołectwo Łubiana,
sołectwo Wielki Klincz, mówię tam jakiekolwiek sołectwo. Nie mówię o konkretnym sołectwie,
tylko mówię ogólnie. Sołectwo, które jest oficjalnym organem Gmina Kościerzyna są reklamy.
Bo za chwilę będziemy mieli problemy podatkowe i za chwilę Urząd Skarbowy może się do nas
doczepić. My musimy to sprawdzić. Nie mówimy tu panie Marcinie, że nie, tylko musimy to
sprawdzić. Co innego jak ktoś to prywatnie robi, a co innego jak my, jako gmina to robimy.”
M. Żurek „Ja wszystko rozumiem, tylko zastanawiam się, przecież tak daleko oni by nie brnęli.
To stowarzyszeniach nie chciałoby pakować na minę ani żadnej wioski, ani żadnego urzędu. Może
tam dlatego jest dopisek nasza wioska, to po prostu będzie nazwa miejscowości kropka nasza
wioska, jako nazwa tego portalu kropka pl, bo tak to strony będą się nazywały. Te strony będą się
nazywały nazwa miejscowości z katalogu, który tam jest kropka nasza wioska kropka pl. Portal
się nazywa naszawioska.pl. Jest portalu nasza wioska i jest bezpłatnie udostępniany.”
B. Pellowska – sołtys Loryńca zapytała, co z tablicami 8 ton.
25

Wójt „Na ten temat też rozmawialiśmy. Myśmy złożyli wniosek o usunięcie tej tablicy i
zostaliśmy poinformowani na tym wspólnym spotkaniu o tym, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała nasz wniosek. Chociaż - żeby była sprawa jasna - nie jestem z tego zadowolony.
Zaraz powiem dlaczego. Zresztą tu mówił jeden z członków Zarządu, że za chwilę nie będzie po
czym jeździć, bo też mówiliśmy o tym, że jednym z elementów tego spotkania było to, że Pani
Starosta, o tym z nią wcześniej rozmawiałem, projektuje remont tej drogi, tak zwanej pętli
Wdzydzkiej. Jak wiecie my już ją w części zrobiliśmy wspólnie, to jest to do Nowej Kiszewy, do
Olpucha. To jest jakby całości dookoła. Projektuje to w przyszłym roku, żeby o tym rozmawiać,
to zgłosić do konkursu tak zwanej schetynówki, teraz to się tak nie nazywa, na rok 2018, czyli
złożyć to w 2017 roku jesienią, tak żeby zrealizować to w 2018 roku. Natomiast tak jak tutaj Pan
Starosta, bo Pan Starosta jest przedstawicielem tej Komisji, powiedział w obecności nas
wszystkich, że Komisja przyjęła nasz wniosek i pozytywnie go zaopiniowała, czyli te tablice
powinny zniknąć. My wnioskowaliśmy o to, żeby taki zapis był też na tej drodze do Wąglikowic
z wyłączeniem mieszkańców, przedsiębiorców, transportu, etc. Stwierdziła, że to jest niemożliwe.
Ja tu się oczywiście nie chcę wyrażać za Komisję, natomiast tak stwierdziła i ze względu na to
myśmy złożyli wniosek. Jeżeli nie ma możliwości wyłączenia naszych mieszkańców, to
złożyliśmy wniosek o w ogóle zdjęcie tego zakazu.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Panie Rafale, ja mam jeszcze taką informację dla Pana w
związku z tym, że był punkt na Komisjach odnośnie Pana wniosków. Są tutaj Radni i Radni podjęli
jednoznaczne stanowisko, jeżeli Pan chce, żeby w tych uchwałach było coś zmienione, to
powinien Pan jednoznacznie określić punkt zmiany i czego miałby dotyczyć. Nie po prostu
ogólnie, że proponuje zmianę i wtedy po prostu Przewodniczący Komisji się na tym wszystkim
pochylą.”
R. Jażdżewski „Ad vocem tego wniosku, o którym Pan mówi chciałbym Panu przypomnieć, że
wniosek, który do Pana złożyłem dotyczył wcześniejszych wniosków składanych. Pierwszy był
24 marca 2015 roku, na który nie było żadnej reakcji. Następny wniosek był złożony 5 kwietnia
2016 roku, na który nie było też żadnej reakcji. I kolejny wniosek dotyczył złożonego wniosku 22
czerwca 2016 roku, na który nie było żadnej reakcji. Te wnioski są u Pana. Prosiłbym o przesłanie
tych wniosków Radnym na pocztę, tak żeby Radni mogli się z nimi zapoznać, a ten wniosek, o
którym Pan mówi jest tylko petycją do Pana odnośnie tych właśnie wniosków dlaczego nie
reagujemy, dlaczego nic nie robimy.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Przepraszam bardzo panie Rafale, wnioski, o których Pan
mówi zostały Radnym przekazane mailem i wszyscy mają. Także niech Pan nie mówi, że ja nic
nie robiłem. Przekazałem Radnym, a zgadza się, że nie ma żadnej inicjatywy od Radnych w
sprawie tych wniosków.”
R. Jażdżewski „Pan mnie źle zrozumiał. Tu nie chodzi o to, że ja Panu wypominam, że Pan nic
nie robi, tylko mówię, że jeżeli Pan stwierdza, że Radni nie mają tych informacji, to prosiłbym o
przesłanie. Jeżeli Pan Przewodniczący twierdzi, że Radni mają już to w takim razie nie widzę
problemu. Radni mają pełną dokumentację, mają pełną wiedzę co do złożonych wniosków i mogą
podejmować decyzje.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Nie rozumiem. Teraz ja nie rozumiem.”
R. Jażdżewski „Było skierowane do mnie, żebym się konkretnie określił. Czy ja mam Panu
przeczytać te wnioski? Mogę je przeczytać. Macie je, ale mogę je przeczytać. Jeżeli tu jest
konkretnie napisane no to może go przeczytam. Szanowny Panie Przewodniczący Rady Gminy
Kościerzyna mając na względzie szerokie tak to do artykułu 7 ustawy z dnia 08 marca1990 roku
z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2013 roku poz. 594, 1318 Dz.U. z 2014 roku poz. 379, 1072
wnoszą o przeprowadzenie stosownych konsultacji opracowania długoletniej strategii
26

uwzględniając następujące zagadnienia: organizację ruchu drogowego w tym zwłaszcza budowy
nowych dróg, wodociągów i kanalizacji oraz zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, ma to
też związek z ochroną środowiska, działalności w zakresie telekomunikacji zwłaszcza z
ułatwieniem dostępu do Internetu, lokalnego transportu zbiorowego w tym ułatwienia dla
posiadacza karty rodzina 3 plus, gminnego budownictwa mieszkaniowego, pomocy społecznej w
tym budowy ośrodków i zakładów opiekuńczych, powołania dziennego Domu Opieki dla osób
starszych, przeciwdziałania bezrobociu poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych, polityki
prorodzinnej. Wobec tego niezbędne jest opracowanie szybkie opracowanie strategii w celu
podjęcia działań zmierzających do usystematyzowania dotychczasowych przedsięwzięcia oraz
jasnego z charakteryzowania kolejności i zasad pierwszeństwa inwestycji. Proszę o skierowanie
wniosku do dalszej realizacji. Data wpływu 30 marca 2015 roku.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ale proszę powiedzieć co tam są za konkrety?”
R. Jażdżewski „Tutaj jest konkretnie wskazane w jakim kierunku chciałbym żebyśmy zaczęli
pracować. Jeżeli Radni nie będą chcieli, to nie widzę problemu. Taki wniosek został złożony do
Pana, Pan twierdzi, że został przesłany wszystkim, zatem dziwi mnie pytanie do mnie, żebym się
określił o co mi chodzi we wniosku.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Radni powiedzieli, takie było stanowisko.”
R. Jażdżewski „Czy taki wniosek Państwo dostali?”
A. Miszczak „Rzeczywiście takie postulaty, te wnioski były przekazane do nas na maila, tylko,
że to było kiedyś tam w czasie. Zakładam, że jest taka sytuacja, że mamy wiedzę o tych wnioskach,
ale jest to wiedza rozproszona, bo to się działo kilka miesięcy wstecz. Następna kwestia odnośnie
tych postulatów, które kolega Radny złożył - one są sensowne, tylko ja bym widział taką potrzebę
powołania grupy, jak to się nazywało w tym artykule, grupa kreatywna, to może niech grupa
kreatywna zajmie się przygotowaniem opracowania takiej strategii, a nie bzdetami, jeżeli jest taka
wola Radnych. Nie bzdetami w sensie artykuł, pod którymi podpisała się grupa kreatywna.”
Wójt „Ja teraz jak słuchałem tego, to przecież większość jest realizowana. Powiedziałem o
większości dlatego, że Radni się spotykają i ustalamy zakres inwestycji, który chcemy realizować.
Przecież na przykład wspieranie przedsiębiorczości - podjęliśmy uchwałę o zwolnieniach
podatkowych. Jakie my mamy jeszcze stosować metody? Będziemy jeszcze pracować nad tą
ofertą inwestycyjną, która będzie bardziej klarowna, chociaż nie wiadomo co to znaczy dzisiaj.
Dzisiaj tak naprawdę trzeba by się zastanowić jakie tereny, to są tereny, które rzeczywiście można
inwestować sensie, że ktoś będzie chciał inwestować. Na pewno takie tereny są na granicy miasta
i gminy, które będą związane z budowaną obwodnicą, bo jest łatwy dostęp do wjazdu, wyjazdu,
dużo terenów. Ale to wszystko wymaga inwestycji. Jeżeli my mówimy, że my to wszystko
będziemy chcieli zrobić, to oczywiście. Zazwyczaj to nie są nasze tereny, bo my tam naprawdę
nie mamy swoich terenów. To są tereny prywatne. Teraz inwestycje polegające na tym, że, bo
ostatnio rozmawiałem z właścicielem terenów przemysłowych w Kościerskiej Hucie, które
zgodnie z dzisiejszym planem są tak poszatkowane, że tam nie ma dojazdu, bo była kiedyś
planowana obwodnica i ona miała inny przebieg. Teraz przebieg obwodnicy jest taki, że jest
zgodny ze ZRID-em, czyli tą specustawą. Teraz dopiero zmiana miejscowego planu, my jesteśmy
w trakcie, pokaże rozwiązania komunikacyjne tak żeby te tereny uruchomić, bo na podstawie
dzisiejszego planu nikt tego nie będzie budował, bo tamten plan był budowany z myślą o przebiegu
obwodnicy. Więc to jest cała masa problemów. Jeżeli mówimy o dziennym domu pomocy seniora,
co za problem? My mamy tyle sal wiejskich i ja mówię to na każdych spotkaniach, już dzisiaj na
przykład, nie wiem czy jest Pan Sołtys z Dobrogoszcza, ja zaproponowałem, inicjatywa spotkała
się ze zrozumieniem. Oni będą się spotykać. Mam nadzieję, że tak będzie. W każdy czwartek
miesiąca. Można spotykać się codziennie nawet. Warunki są. Muszą przyjść ludzie, którzy będą
27

chcieli się spotkać. Dlatego też powstał zespół do spraw seniorów. Ja mówię do tego zespołu, że
właśnie jakby tym głównym zaczynem ich, to powinna być próba jakby zmobilizowania tych
starszych osób w poszczególnych miejscowościach, wykorzystanie tego potencjału, który my
mamy w postaci sal wiejskich, żeby przyszli, spotkali się, wypili kawę, herbatę, przynieśli ciasto,
zaśpiewali, nie wiem co jeszcze oni mają tam robić. Dopóki dopóty nie odbudujemy poczucia
wspólnoty, że jesteśmy razem w grupie seniorów, w każdej, potrafimy się spotkać, to będzie
problem.”
A. Miszczak „Rzeczywiście jest tak, bo Pan Wójt wywołał temat Kościerskiej Huty w sprawie
dróg. Między innymi jednym z postulatów, który złożyłem to jest taki co do przedsięwzięć na
terenie Gminy Kościerzyna, żeby uwzględnić właśnie tą komunikację, to o czym Pan Wójt mówił,
że obwodnica przecięła te tereny. Następna kwestia Panie Rafale, wiele z tych rzeczy jest
zdeterminowane uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ale te,
które są, to są rzeczywiście sensowne postulaty. My ciągle jesteśmy na etapie uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i one mają być robione sensownie i w
kolejności.”
M. Żurek „Jedno pytanie do Pana skarbnika o ile się nie mylę. Panie Edku, chyba, że do Pana
Wójta, chodzi mi o te inwentaryzację majątku sal wiejskich i sołeckich Gminy Kościerzyna. Była
jakaś mowa na spotkaniu roboczym o OSP, czy to nie dotyczy? Czy o tym terminie ktoś
poinformuje, czy one są oddzielnie?”
Wójt „Inwentaryzacja OSP, jest powołana Komisja i ona będzie inwentaryzowała poszczególne
OSP. Oczywiście majątek należący do gminy, bo OSP mają również swój majątek.”
Skarbnik „W związku z tym, że zachodzą, zachodziły takie, że to jest nasze, to jest wasze, my
inwentaryzujemy cały majątek z tym, że na osobnej karcie majątek ten, który posiada OSP.
Żebyśmy to porównali. Dlatego będziemy w OSP zinwentaryzowane to co my mamy, co jest
własnością naszą, ale również własnością OSP dodatkowo.”
M. Żurek „Chodziło mi o termin. Oni będą mieli swoje oddzielne terminy, czy poinformować ich
o tym terminie? Dobrze. Teraz drugie pytanie, sali wiejskiej w Łubianie nie ma, ale jest dworzec,
tam jest trochę majątku prywatnego, trochę majątku sołeckiego?”
Wójt „W tej sytuacji po pierwsze jeżeli budynkiem zarządza Zakład Sportu, Kultury i Turystyki,
jest Pan Dyrektor i Pan Dyrektor będzie przeprowadzał inwentaryzację. Natomiast jeżeli tam są
elementy należące do sołectwa, to oczywiście one muszą być na naszym, muszą być
zinwentaryzowane.”
K. Marczyk – sołtys Wielkiego Klincza powiedziała, że mamy na stanie sołectwa rzeczy Koła
Emerytów i Rencistów i nie chcemy zakładać im oddzielnej listy.
Wójt „Jeżeli my komuś użyczamy coś, to pamiętacie, mówiliśmy o tym, że jak się coś sołectwu
użycza, to jest na naszym stanie i my oczywiście, jeżeli wskażecie nam, gdzie to jest, bo przecież
Koło Emerytów ma swoją siedzibę i my wiemy, gdzie ona jest. Ona jest w budynku szkolnym,
tam jest sala i wtedy ta Komisja pójdzie tam i sprawdzi to co jest na naszym stanie, to co jest na
sali.”
W. Burandt „Ja chciałem zapytać o tę inwentaryzację. Co z majątkiem kół gospodyń wiejskich,
które znajduje się w salach?”
Wójt „Jeżeli jest koło, które jest stowarzyszeniem, ma osobowość prawną, jeżeli to jest na
przykład takiej około, które działa przy sołectwie i jest na majątku sołectwa, to oczywiście jest na
majątku sołectwa. Jeżeli stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich sobie coś kupiło i to jest jego,
to oczywiście my nie będziemy tego inwentaryzować. Pan skarbnik powiedział wyraźnie, że
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będzie oddzielone co jest naszą własnością, a co jest własnością stowarzyszenia, czy OSP, czy
kogokolwiek innego.”
Ad. 10
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 11.35.
Prot. PO.
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