Protokół Nr X/2015
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 18 grudnia 2015 roku
od godziny 9.15 do godziny 10.10
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 15
Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 9.15 na sali posiedzeń Urzędu Gminy. Podczas
posiedzenia uczestniczyło 15 radnych zgodnie z listą obecności zał. 1 oraz 36 sołtysów zał. 2. W
sesji udział wzięli Wójt Grzegorz Piechowski, Z-ca Wójta Grzegorz Świtała, Skarbnik Edmund
Ostrowski, Sekretarz Katarzyna Knopik, Radca Prawny Aneta Kostka oraz Kierownicy
jednostek organizacyjnych: Barbara Jankowska – ZOGK, Barbara Ciężka - GOPS, Grzegorz
Daszkowski – ZSKiT, Marzena Kleinschmidt - WPPiN, oraz Dariusz Męczykowski – Radny
Sejmiku i przedstawiciele prasy lokalnej.
Ad.1
Otwarcia Sesji Rady Gminy Kościerzyna dokonał Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna
Andrzej Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych.
Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji.
Ad.2
Przewodniczący Rady A. Bober „Panie Wójcie, miała być jeszcze jedna Uchwała.”
Wójt „Tutaj zwracam się do Państwa Radnych, wczoraj mówiliśmy o uchwale dotyczącej
ewentualnego wspólnego projektu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
dotyczącego drogi D-19 4 ze zjazdem z DK-20, ale dzisiaj ustaliłem z przedstawicielem
Generalnej Dyrekcji, że każdy wykona swoje zadanie we własnym zakresie i tak zostanie, czyli
nie ma potrzeby podejmowania tej 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.
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z IX Sesji
Rady Gminy Kościerzyna.
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W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
protokół został przyjęty jednogłośnie.
Skarbnik „Państwo sołtysi, ja odczytam listę sołtysów z sołectw, z którymi chciałaby rozmawiać
dzisiaj Pani Główna Księgowa: Sołectwo Szenajda, Częstkowo, Loryniec, Wdzydze,
Wąglikowice, Szarlota, Stawiska, Skorzewo, Sarnowy, Nowy Klincz, Nowa Kiszewa, Mały
Podleś, Mały Klincz, Małe Stawiska, Łubiana, Kościerska Huta, Kłobuczyno, Juszki,
Dobrogoszcz i Grzybowo. Bardzo proszę dzisiaj skontaktować się z Panią Główną Księgową.
Ad. 4
ad. b)
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
w związku z powyższym uchwała Nr X/105/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 5)
ad. a)
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr X/106/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 4)

ad. d)
2

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2019.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 – 2019.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujące - 2
w związku z powyższym uchwała Nr X/107/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 7)
ad. c)
Uchwała w sprawie uchwalenie budżetu na 2016 rok.
M. Żurek „Może nie w formie pytania, tylko informacji. Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, żeby
też nie odebrać źle, moje głosowanie będzie nie przeciwko całemu budżetowi, tylko temu
zapisowi, gdzie znowu dokładamy ratę do Związku Gmin Wierzyca. Inaczej to by wyglądało,
gdyby to były pieniążki pożyczone, a nie bezzwrotnie przekazane.”
Wójt „Chciałbym tutaj, żeby sołtysi, tak jak tutaj jesteśmy wszyscy razem, bo wczoraj o tym
mówiliśmy, są goście, chciałbym żeby ta kwestia dotycząca Związku Gmin Wierzyca, kolejnej
wpłaty 125000 zł, żeby była dla nas wszystkich jasna i klarowna. To wynika z faktu, że my nie
dopłacamy do Związku Gmin Wierzyca, tylko dopłacamy do systemu odbioru odpadów
komunalnych. Zaległości z tytułu niepłacenia na koniec października, mogę tu się mylić po
kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale to jest kwota 4.800.000 zł. Rzeczywiście, system odzyskiwania
tych należności, system windykacyjny jest coraz bardziej skuteczny, ciągle mu jednak daleko do
takiej skuteczności jakiej byśmy oczekiwali, nawet to wczoraj Pan Radny Marcin Żurek podawał,
chyba na koniec października to jest kwota 250.000 zł, czyli z tej kwoty 4.800.000 zł, 250.000 zł
zostało odzyskane, tych należności, niezapłaconych faktur od naszych mieszkańców.
Rzeczywiście prawda jest taka, że te pieniążki, które zostaną odzyskane, wpłyną do budżetu
Związku i jeżeli będą stanowiły, znaczy dadzą asumpt do nadwyżki, więcej pieniędzy będzie w
systemie, to kolejny krok będzie taki, tak przynajmniej powinno być, że powinna nastąpić obniżka
cen dla mieszkańców właśnie spowodowana tym, że będzie więcej pieniędzy dla mieszkańców.
Pieniędzy, które są w systemie, nie można na nic innego wydać. Nie można wydać na drogę,
chodnik, na oświetlenie, nie ma takiej możliwości. Tylko jedna rzecz, jaka jest, to ewentualne
obniżenie kosztów funkcjonowania przez mieszkańców. Można też, bo takie są też przepisy
prawa, jeśli jest nadwyżka w systemie, poza tym można kupić na przykład kosze, których się jest
właścicielem i na przykład te kosze przekazać w użyczenie mieszkańcom. Ja oczywiście nie
powiem dzisiaj, co się stanie, jeżeli się stanie, ja tego nie wiem, ja tylko mówię jakie są ewentualne
możliwości.”
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A. Miszczak „Na wczorajszej Komisji wyraziłem sprzeciw w związku z obniżeniem środków z
działu sportu i nadal ten sprzeciw podtrzymuję, co nie oznacza, że nie będę głosował za
budżetem.”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchwalenie budżetu na 2016 rok.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 12
przeciw – 1
wstrzymujące - 2
w związku z powyższym uchwała Nr X/108/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 6)
ad. e)
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016.
Wójt „Ze względu na złożony wczoraj przez Radnych wniosek, który został przyjęty, zmiana
dotyczy wynagrodzenia dla członków Komisji i Przewodniczącego Komisji i to jest jedyna
zmiana, która nastąpiła w uchwale, mianowicie poziom diety to było 20% dla członka Komisji i
30% dla Przewodniczącego Komisji. Po przegłosowanej zmianie to będzie 15% dla członka
Komisji i 25% dla Przewodniczącego Komisji i taki projekt jest obecnie procedowany.”
A. Maliszewski „Ja prosiłbym o dodanie, że to zmniejszenie wynika z tego, że jest to obliczane
od najniższej krajowej, która stale wzrasta. Więc de facto sami ci zainteresowani na tym w
dłuższym okresie na pewno nie stracą.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Dokładnie tak jak Pan Arek powiedział: średnia, najniższa
pensja wzrasta, także nie znaczy to, że będzie to uposażenie niższe.”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 14
przeciw - 1
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w związku z powyższym uchwała Nr X/109/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 8)
ad. f)
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2016.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 14
przeciw - 1
w związku z powyższym uchwała Nr X/110/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 9)
ad. g)
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Kościerzyna na lata 2016-2018.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Kościerzyna na lata 2016-2018.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr X/111/15 z dnia 27 listopada 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 10)
ad. h)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb Gminy Kościerzyna w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016, w tym w ramach Programu
Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb
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Gminy Kościerzyna w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2016, w tym w
ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr X/112/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 11)
ad. i)
Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr X/113/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 12)
ad. j)
Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kościerzyna.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr X/114/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 13)
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ad. k)
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
A. Maliszewski „Ja bym tylko prosił o zaprotokołowanie, że wczoraj ustalaliśmy, że nagrody są
do 2500 zł na warunkach, o których wcześniej już mówiliśmy.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Tak dokładnie było, że nagrody są do, a nie jakby tym
kryterium jest maksymalna.”
Wójt „Tak jak Pan Arek Maliszewski powiedział, natomiast zwróciliśmy uwagę na jedną rzecz,
może będziemy zwracać większą uwagę, Komisja będzie zwracała uwagę, bo to Komisja
proponuje, potem Wójt akceptuje to, żeby zwrócić uwagę rzeczywiście na wartość tego sukcesu
w kontekście promocji Gminy Kościerzyna, miejsca, w którym mieszkamy i tak jak kolega Pan
Radny Arkadiusz Maliszewski powiedział, będziemy starali się to robić.”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 15
w związku z powyższym uchwała Nr X/115/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 14)
ad. l)
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki, obejmującej
działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i 440/3.
A. Maliszewski „Dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy gmina poniosła koszty w związku z tą
uchwałą?
Wójt „Nie, dlatego, że realizacja tej uchwały nastąpiła na podstawie porozumienia,
trójporozumienia pomiędzy wykonawcą, projektantem a Gminą Kościerzyna zgodnie z ustawą
górniczą. W tym wypadku wnioskodawca, czyli inwestor może finansować zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.”
A. Maliszewski „Drugie pytanie, czy znane są już szacunkowo w przybliżeniu sumy, jakie gmina,
odniesie korzyści z tytułu podjęcia tej uchwały?
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Wójt „Tego to my nie wiemy, dlatego że po pierwsze nie wiemy jakie będzie tempo wydobycia,
to jest duży obszar. Jest Uchwała przed wysokim zgromadzenia Rady Gminy Kościerzyna,
procedujemy ją, nie chciałbym tu już wracać, nie chcę wracać do historii, bo to jest taki czas, nie
ma to znaczenia. W naszym interesie, czyli w interesie Gminy Kościerzyna jest podjęcie tej
uchwały z różnych powodów. Oczywiście to jest ważny element życia gospodarczego żwirownie, natomiast musimy mieć jeszcze tego świadomość, że poza wpływami podatkowymi,
które są na jakimś poziomie, też generują te żwirownie jakieś kłopoty. Tu jest nasz wspólny
interes, mamy nadzieję, że uda się. Zresztą jak w przypadku wielu sytuacji, ostatnio udawało się
te problemy wspólnie rozwiązywać. Ja myślę, że tutaj sytuacja będzie podobna.”
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu ewidencyjnego Rybaki,
obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 424, 425, 426, 438, 439, 440/1, 440/2 i
440/3.
W wyniku głosowania (15 radnych głosujących), głosów:
za – 14
wstrzymujące - 1
w związku z powyższym uchwała Nr X/116/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 15)
Ad. 5
Wolne wnioski.
Wójt „W pierwszym rzędzie chciałbym podziękować Radzie Gminy za przyjęcie budżetu Gminy
Kościerzyna na rok 2016, za przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019.
wszyscy wiemy, że potrzeb inwestycyjnych na terenie Gminy Kościerzyna, które chociażby
wynikają ze złożonych wniosków przez Radnych, przez sołtysów, przez rady sołeckie jest wiele i
kwestia wyboru, które z tych wniosków będą w pierwszej kolejności realizowane jest zawsze
kwestią, która stoi przed Radą, przed Wójtem i to na pewno nie jest łatwa sprawa. Spotkamy się
sołtysami w styczniu, ja powiem, bo taki był zawsze zwyczaj, bo po przyjęciu przez Radę Gminy
budżetu spotykaliśmy się też, żeby z Wami omówić jakie inwestycje będą realizowane. Plany na
przyszły rok dotyczą kilku ważnych aspektów. Po pierwsze w dziedzinie budowy dróg, jak wiecie
my z roku na rok zwiększamy nakłady, które ponosimy na budowę dróg. W tym roku, który
niedługo nam minie, to jest rekordowa kwota, bo to jest kwota ponad 7.000.000 zł, razem ze
schetynówką. Obawiam się, że w najbliższych latach nie będzie nas stać na wydatkowanie takiej
kwoty bez środków zewnętrznych. Zobaczymy jak będzie. Tu chcę Państwu powiedzieć, że o tym
z radnymi też rozmawiałem, że są dwie duże inwestycje w naszych planach. To jest inwestycja
budowy ul. Kościerskiej z rondem przy zakładzie w Łubianie. Druga inwestycja drogowa wspólnie
z powiatem, mam nadzieję, że na przyszłej sesji rada przyjmie uchwałę intencyjną o przystąpienie
do tego wspólnego projektu z powiatem kościerskim, to jest budowa drogi powiatowej Mały
Klincz - Wielki Klincz. Ten projekt ma być złożony przez powiat kościerski w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich i my mamy tam dać wkład własny. Nie ukrywam, że jeżeli tak się
stanie, ja bym chciał, ale to jest spore obciążenie dla budżetu gminy, bo przewidujemy, że nasz
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wkład własny, to może być kwota 2.000.000 zł, więc jak na nasze możliwości, to są spore
pieniądze. Oprócz tego z radnymi mamy ustalone szereg inwestycji drogowych, które byśmy
chcieli rozpocząć w przyszłym roku, przynajmniej jakąś ich część. Umówiliśmy się na wyjazd na
początku stycznia, jak nam pogoda dopisze, żebyśmy przejechali się po tych inwestycjach i
zobaczyli jaki jest ich stan. Są jeszcze dwie inwestycje drogowe, które mamy współfinansować,
czy może się do nich dołożyć, to są inwestycje, które mają być realizowane przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich, to jest droga wojewódzka na odcinku Mały Klincz – Kościerzyna z budową
chodnika na całej długości, czy może linii transportu rowerowego, tak to nazwijmy i remont drogi
wojewódzkiej z Kościerzyny do Skorzewa wspólnie z miastem Kościerzyna i z gminą Stężyca.
Takie rozmowy się odbyły, Radni o tym wiedzą. Ostateczna decyzja jest po stronie Rady Gminy,
bo musi być w tej sprawie stosowna Uchwała. Teraz czekamy na odpowiedź ze strony Urzędu
Marszałkowskiego, ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich, co do realizacji tych inwestycji. W
przyszłym roku planujemy inwestycje związana z kanalizacją, tam jest ponad 2.000.000 zł.
Planujemy kontynuację budowy stacji uzdatniania wody, tym razem w Wielkim Klinczu. Wczoraj
komisja przetargowa otworzyła oferty, ofert jest 14. Myślę, że my mamy zaplanowane w budżecie
kwotę 1.200.000 zł na przyszły rok i 500.000 zł na ten rok, czyli to jest kwota 1.700.000 zł. Mamy
nadzieję, że to będzie niższa kwota, dzięki czemu uda nam się znaleźć jakieś oszczędności.
Chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Kaliskach Kościerskich, z dofinansowaniem. Chcielibyśmy rozpocząć projekt budowy pięciu
boisk z nawierzchnią sztuczną przy naszych szkołach w Nowym Klinczu, Wielkim Podlesiu,
Skorzewie, Wąglikowicach i Łubianie. W Łubianie też w przyszłości chcielibyśmy zbudować
orlik lekkoatletyczny przy szkole z bieżnią 200-metrową. Na terenie naszej gminy nie mamy
takiego miejsca, gdzie by mogły odbywać się zawody lekkoatletyczne, gdzie nasze dzieciaki
mogłyby przygotowywać się do takich zawodów, więc chcielibyśmy ten projekt w przyszłości też
zrealizować. Zobaczymy czy to nam się powiedzie. Drugi taki ważny element, to jest projekt
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym dwóch budynków A i B Urzędu
Gminy Kościerzyna, cztery szkoły, największy projekt to jest szkoła w Wąglikowicach, szkoła w
Skorzewie, szkoła w Kaliskach i szkoła, teraz mi uciekła, jeszcze jedna szkoła i sale wiejskie. To
jest też kwota spora, bo to jest kwota blisko 8.500.000 zł, więc to są duże środki. Chcielibyśmy
to zrealizować na przestrzeni trzech lat. Kolejny projekt, to jest projekt budowy linii transportu
rowerowego, czyli ścieżki rowerowe do Łubiany, do Wielkiego Klincza i do Skorzewa. Także jak
widać, tych projektów jest sporo. Wszystko na to wskazuje, że na nie wszystkie projekty będziemy
mieli środki własne, na pokrycie środków własnych, nie mówię tu o dofinansowaniu, więc trzeba
będzie pochylić się nad kwestią zaciągnięcia ewentualnego kredytu. Jesteśmy w dobrej sytuacji,
bo mogę powiedzieć, że w przyszłym roku praktycznie zakończone będzie spłacanie jednego z
kredytów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę stacji uzdatniania wody w
Łubianie. Mamy nadzieję, zwrócimy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o
umorzenie 20%, bo mamy umorzone 10%, także praktycznie zostanie nam jedna pożyczka, którą
zaciągnęliśmy - na budowę stacji uzdatniania wody w Skorzewie. Teraz nie umiem powiedzieć,
ale to będzie kwota prawie 500.000 zł, bo już część mamy spłacone. My jesteśmy w bardzo dobrej
sytuacji finansowej. Na pewno będziemy rozważali tam, gdzie jest potrzeba, będziemy rozważali
kwestię zaciągnięcia jakiejś pożyczki. Oczywiście będziemy starali się, jeżeli Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska na realizację zadań związanych z kanalizacją będzie udzielał takich
pożyczek zwrotnych, czy bezzwrotnych, też będziemy starali się je uzyskiwać. Jeszcze o jednej
inwestycji zapomniałem, to jest rozpoczęcie budowy sali wiejskiej w Małym Klinczu. Też jest
zaplanowane. Jeszcze rozmawiamy też na tematy Lokalnej Grupy Działania Stolem, też będą
pieniądze i Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka, gdzie też będą pieniądze. Mamy wstępnie
zaplanowane inwestycje, ale o nich chciałbym powiedzieć, kiedy będziemy mieli pewność do
tego, że właśnie te inwestycje, które zamierzamy realizować, będą realizowane. Także jeszcze raz
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chciałbym Radzie Gminy z tego miejsca podziękować za przyjęcie tego budżetu. Mamy też
nadzieję wspólnie z Panem Skarbnikiem, że w połowie lutego będziemy mogli przekazać dobrą
wiadomość o nadwyżce wolnych środków, które jak zwykle, jeżeli one się pojawią, wspólnie
będziemy dzielili na potrzebne inwestycje, ale to nastąpi w połowie lutego. Chciałbym powiedzieć
jeszcze jedną rzecz, bo Pani Sekretarz nie o to prosiła, że Urząd Gminy w Wigilię nie pracuje, 24
jest dzień wolny za Drugi Dzień Świąt, za sobotę. Także zwracam się, jest informacja na stronie
internetowej, przekazuje tę informację do wszystkich sołtysów i Radnych, żebyśmy wiedzieli, że
Urząd Gminy w Wigilię nie pracuje.”
M. Żurek „Panie Wójcie, jak wspominał Pan o podejmowaniu trudnej decyzji w przypadku
inwestycji i przed tą sesją spotykaliśmy się dwa razy, gdzie omawialiśmy różne inwestycje, po
pierwszym spotkaniu mieliśmy przesłać Panu proponowane zmiany i po drugim spotkaniu, teraz
mi się przypomniało mieliśmy otrzymać ten opracowany materiał ze zmianami. Czy to nie wyszło
od Wójta, czy to po drodze gdzieś umknęło?
Wójt „Nie, to ode mnie nie wyszło, te wszystkie inwestycje, które Państwo podaliście są i Państwo
otrzymacie i myślę, że na sesji, chciałbym powiedzieć, że sesja odbędzie się 30, to jest chyba środa
30 grudnia i na tej sesji ustalimy też termin objazdu inwestycji, ja Państwu prześlę, które
ustaliliśmy, żeby ocenić ich zasadność i kwestie związane głównie z budową dróg.”
D. Męczykowski – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego „Myślę, że jestem winny
podziękować znakomitego wyniku, jaki Państwo oddaliście jako gmina, jako mieszkańcy na moją
osobę w wyborach parlamentarnych, jeszcze nigdy tylu głosów nie otrzymałem. Tendencja bardzo
zwyżkowa, bo poza Nową Karczmą, to w tej gminie dostałem najwięcej i to mnie bardzo
mobilizuje do tego, żeby pracować na rzecz tego środowiska, bo staram się wszystkich równo, ale
to serce coraz mocniej bije, bardziej, jeżeli się mówi, że jest ta chemia. Chciałem powiedzieć, że
na Sejmiku pojawiło się bardzo dużo dodatkowych możliwości i myślę, że gminy takiego typu jak
Państwa mające środki wolne na dokładanie do różnego rodzaju projektów będą mogły mocno
ruszyć w tej aplikacji z kopyta. Jedną z pierwszych rzeczy, która się pojawi, to jest większa
możliwość pozyskania środków na wodociągi i kanalizacje. Patrząc na geograficzne
rozmieszczenie i obszar Państwa gminy, to trzeba powiedzieć, że jest to wielka trudność, żeby
skanalizować i zwodociągować tą gminę w 100%. Ale patrząc na tendencje, w jakie idą środki
unijne i troszeczkę weryfikacja tych środków, to myślę, że światełko zielone się otworzyło i przy
możliwości Państwa dokładania do projektów myślę, że warto byłoby się zastanowić. Wójt z
Przewodniczącym czuwają tutaj nad tymi projektami i cieszę się, że jest bliski kontakt z
Marszałkiem, ale także z departamentami, bo chcę powiedzieć, że tamten rok rzeczywiście nabrał
wielkiego tempa dla gminy, robiliśmy taki ranking i mogę powiedzieć, że Gmina Kościerzyna jest
usytuowana w województwie pomorskim bardzo wysoko i ta współpraca jest bardzo dobrze
postrzegana. Zresztą powiem Wam, że jeżdżą na sesję wszystkich gmin i mimo to, że to jest
potężna gmina, bardzo dużo Radnych, trudniej jest zapanować nad zgodą, to muszę powiedzieć,
że w takich kluczowych decyzjach nie ma w ogóle dyskusji u Was i bardzo za to chciałbym
podziękować, bo jedną z takich ważniejszych rzeczy jaką mam, jako Radny Sejmiku robić, to
zachęcenie do zgody i zachęcać w kluczowych rzeczach do partnerskich i jednomyślnych decyzji
na rzecz środowiska, które mogą poprawić w wielu dziedzinach życie mieszkańców. Tutaj
obszarowo jesteśmy związani z wieloma gminami i tak jak Tomek Brzoskowski, chętnie tutaj
próbuje się partnersko porozumieć, tak z miastem jest partnerstwo i porozumienie, tak w wielu
innych gminach i wykorzystujecie po prostu swoją szansę. Na koniec chcę podziękować i
powiedzieć, że w Łubianie zaczęliśmy zajęcia sportowe z piłki ręcznej. Jest taka postać jak Adam
Federowicz. Nie chcielibyśmy wchodzić z butami, tak jak w Stężycy wprowadzono obcych wfistów, wielką ligę kupiono i tak dalej, potem trzeba było się cofnąć i oni znowuż się pną od dzieci.
Tam porozumienie idzie z wf-istami, dyrektorem szkoły. Nie są to łatwe rzeczy, bo to się musi
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odbyć na w zasadzie akceptacji środowiska. W Łubianie zaczyna to powoli, ta młodzież
kiełkować. Chcę powiedzieć, że po raz pierwszy w historii mogliśmy się doczekać na
powiatowych igrzyskach sportowych osiem drużyn z każdej gminy piłki ręcznej dziewcząt. Czyli
wszystkie zespoły były doskonale przygotowane i po raz pierwszy w historii Nowa Karczma
mogła przegrać te igrzyska, a zgadnijcie z kim? Z Wielkim Klinczem. Słuchajcie, takich dużych
dziewczyn ja jeszcze nie widziałem nigdy. Ja miałem kiedyś w Grabowie takie duże, ale tak grały,
że naprawdę było nam bardzo ciężko. Ja chcę tylko powiedzieć, że cieszę się, że tak to się
wszystko ruszyło. W Skorzewie wiadomo, że ten sport jest na wysokim poziomie, nie chcemy
przeszkadzać świetnej lekkoatletyce i tak dalej, Ale będziemy próbować delikatnie, jeżeli będzie
akceptacja, będą chcieli wf-iści, dyrektor szkoły, środowisko, ale chcę Państwa zapewnić, że my
próbujemy. Nie chcemy na siłę niczego robić, ale Gmina Kościerzyna robi się taką wielką kolebką
piłki ręcznej tak jak Nowa Karczma. Pozostałe gminy pozostają z tyłu. Stara Kiszewa chce też
jakby po otwarciu nowej hali i zapraszam, coraz więcej widzę Państwa na meczach. Wygraliśmy
w pierwszej rundzie trzy mecze, sześć punktów, jest to ciężka sytuacja, bardzo ciężka, ale
postaramy się utrzymać i postaramy się, aby godnie promować i godnie spożytkować te pieniążki,
która od Państwa zostaną przeznaczone. Jeszcze raz dziękuję. Zdrowych wesołych Świąt w
imieniu Sejmiku, ale także własnym. Jeszcze raz dziękuję za te wszystkie głosy oddane.”
F. Niklas „Ja bym chciał wrócić do tego pytania, które już kiedyś do Pana Dariusza zadałem.
Kiedy to się spełni, że jeden mecz będzie w Sokolni, a jeden w Klinczu? Taka była mowa
zapewnienie takie było, ale jednak tak nie jest.”
D. Męczykowski „Dla mnie lepiej gra się w Klinczu i tam się lepiej gra. Nie wiem w czym jest
problem.”
Przewodniczący Rady A. Bober „W związku z tym, co widać, mamy choinkę, mamy różne
ozdoby, Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, ten czas przygotowania jest
znacznie krótszy, niż ten, który już minął czas adwentu, w związku z tym chciałbym sobie
pozwolić w imieniu własnym i Radnych złożyć Państwu serdeczne życzenia. Przede wszystkim
zdrowia, spokoju na te Święta, ciepła rodzinnego, również żebyście swoją pracy, którą
wykonujecie Państwo sołtysi, Państwo Radni, z tej pracy, wiadomo, że ona jest ciężka, ale czerpali
siłę do tego żeby dalej pracować na rzecz gminy, na rzecz mieszkańców, na rzecz naszego
społeczeństwa. Dlatego jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, spokojnych, radosnych Świąt w
gronie rodziny i szczęść Boże.”
Wójt „Dziękując za życzenia złożone przez Pana Przewodniczącego ja chciałbym się do nich
przyłączyć. Chciałbym na Państwa ręce i wszystkich waszych najbliższych złożyć najlepsze
życzenia Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Oby te Święta charakteryzowały się tym,
że przy wigilijnym stole spotkacie się z tymi, którzy dla Was są ważni, są Wam bliscy. Oby ten
wigilijny stół był miejscem, który nas wszystkich łączy. Nie ma nic ważniejszego jak budowanie
wspólnoty. To jest zadanie samorządu gminnego, to jest zadanie Was jako sołtysów i Rad
Sołeckich, jako tych lokalnych liderów. Tego chciałbym wam życzyć, aby właśnie czynić miejsce,
w którym mieszkamy wspólnotą. Wspólnotą, w której czasami pewnie będziemy się różnić,
będziemy mieli różne zdanie, ale przecież nie jesteśmy jednacy. Kiedyś słyszałem powiedzenie,
że gdybyśmy byli tacy sami, tobyśmy mieszkali w Chinach. Nie wiem czy tam tak jest, czy nie.
Wolę mieszkać w miejscu gdzie każdy ma swój pogląd i może go wyrazić. Tym niemniej, to co
powinno nas łączyć, to wspólny interes i dbałość o przyszłość naszych młodszych pokoleń, a tym
samym o przyszłość nas samych, bo niedługo wejdziemy w wiek emerycki i tutaj będziemy
patrzeć, jak ci młodzi ludzie, którzy przed nami siedzą, jak wejdą w wiek produkcyjny, żeby
pracowali na nasze emerytury. Życzę Wam, żeby te Święta były pełne miłości, zadowolenia,
radości i pełne zdrowia. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.”
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Ad. 6
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 10.10.
Prot. PO.
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