Protokół Nr II/2016
z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna
z dnia 03 marca 2016 roku
od godziny 9.15 do godziny 12.30
Stan radnych Rady Gminy – 15
Obecnych na sesji w trakcie głosowań – 14
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 35 sołtysów zał. 2. W
sesji udział wzięli Wójt Grzegorz Piechowski, Skarbnik Edmund Ostrowski, Sekretarz Katarzyna
Knopik, Aneta Kostka – Radca Prawny oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych: Barbara
Ciężka - GOPS, Barbara Jankowska – ZOGK, Zbigniew Malek – ZKGK, Grzegorz Kucharski –
WRL, Marzena Kleinschmidt – WPPiN, Krzysztof Lisakowski – Komendant Straży Gminnej,
Zygmunt Szulist – laureat Złotego Laura 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
Wójt „Zgodnie z ustaleniami na wczorajszych Komisjach wnoszą autopoprawkę o wprowadzenie
do porządku obrad dwóch uchwał dotyczących przystąpienia do zmiany w studium w
miejscowości Dębogóry i w miejscowości Skorzewo. Obydwie uchwały dotyczą wniosków
złożonych przez przedsiębiorców, którzy chcieliby zainwestować na terenie Gminy Kościerzyna,
stworzyć nowe miejsca pracy i to jest podstawą do tego, że składam wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o te dwie uchwały. Dwie uchwały, które były notabene na komisjach
rozpatrywane, rozmawialiśmy na ten temat, także Panie Przewodniczący proszę o rozszerzenie
porządku obrad.”
R. Jażdżewski „Chciałbym zwrócić uwagę, że robimy precedens i chciałbym żebyśmy na
przyszłość, jeżeli mieszkańcy będą zwracali się w podobnej sprawie, uwzględnili to.”
F. Niklas „Stale dochodzą nowe przekształcenia, bo ktoś chce sobie budować, wszyscy chcemy
budować, a co z naszymi stałymi mieszkańcami? Oni się nie upominają o to, bo wiedzą, że my tu
jesteśmy i to pilnujemy. My tego nie pilnujemy, bo Pan Wójt zawsze coś nam wyszuka i dokłada
i to będzie robione w pierwszej kolejności, a nasi mieszkańcy zostaną. To nie jest tłumaczenie, że
będzie miejsce pracy. Gdzie ja mieszkać mam, jak ja chcę chałupę budować.”
Wójt „W związku z tym, jeżeli jest taka sytuacja, to nie ja prosiłem o tą zmianę, to ja wycofuję tą
zmianę. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy my wczoraj ustalili pewne kwestie, a dzisiaj jest atak
na Wójta. Ja nie jestem wnioskodawcą i naprawdę te ataki są nieuprawnione, dlatego, że wczoraj
umawialiśmy się, ja pytałem, czy to wprowadzić. Bez Państwa zgody bym tego nie wprowadził.
To nie jest mój wniosek. Powiedzieliśmy sobie, że wnioski, które dotyczą miejscowości
Dębogóry, Pani Radna zebrała 11 podpisów pod tym wnioskiem, dotyczy miejscowości Skorzewo,
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Radni ze Skorzewa są za. Jeżeli jest taka sytuacja, to ja wycofuję mój wniosek. Musimy być
poważni jako zespół. Nie może być tak, że z ust Radnych padają zarzuty, że Wójt wprowadza. Ja
niczego nie wprowadzam. Powiedziałem notabene, też uważam, że to jest jakiś precedens, nie
wiem czy dobry i dlatego Was się pytam, czy podejmujemy taką decyzję.”
F. Niklas „My się nie rozumiemy. Jakby nie miało miejsca, że się jakieś uchwały dokłada i nie
idzie ich sprawdzić, przejrzeć, tylko od razu to głosowanie, wtedy to pretensje są. Jakby one były
szybciej przed komisjami było przejrzane. My wiemy jak to głosowanie było przeprowadzone.
Połowę Radnych już nie było, no to tam jednym głosem przychodziło tylko. Mnie interesują tylko
nasi starsi mieszkańcy, którzy czekają 5 lat.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Quorum było wczoraj na posiedzeniu wszystkich Komisji. W
dwóch nie było rozstrzygnięcia w jednej sprawie, w dwóch było rozstrzygnięcie na pozytywne. W
związku z tym była zgoda wszystkich Radnych o rozszerzenie tych dwóch punktów. Jeżeli 11
Radnych podpisuje prośbę o to, aby tą zmianę wprowadzić, to co my będziemy robić, liberum veto
wprowadzać w gminie, że jeden coś powie i od razu nie możemy tego wprowadzić? Panie Franku
z całym szacunkiem dla wieku bądźmy troszeczkę poważni. Tak jak Wójt powiedział, to nie była
inicjatywa Wójta. Broń Boże, to była inicjatywa Radnych, którzy widzą, że coś może w tym być.
To była inicjatywa Pani Danki Szczepańskiej, która się poślizgnęła w pracy i dzisiaj nie może być
obecna, bo leczy się i kuruje się z tego upadku. To co my mamy teraz zrobić? Ja naprawdę proszę,
żeby Radni to przegłosowali. Nie będziemy robić, po prostu liberum veto wprowadzać. Panie
Wójcie ja mam prośbę, żeby Pan jednak ten wniosek wycofał. To znaczy, żeby nie wycofywał
wniosku i podtrzymał to, żeby zostało to wprowadzone.”
Wójt „Ja po prostu oczekuję wspólnego, racjonalnego podejścia do spraw. Jeżeli my coś ustalamy
wspólnie, to teraz mówię, ja też jestem zwolennikiem rozwoju Gmina Kościerzyna i zgadzam się
z Panem Frankiem co do istoty rzeczy, że rzeczywiście każda zmiana jest pewną perturbacją, ale
to nie była zmiana na mój wniosek, tylko zmiana, którą wczoraj uzgodniliśmy i jeżeli Państwo
uważacie, że to była zbyt szybka zmiana, to ja jestem w stanie ten wniosek formalny wycofać i
możemy to zrobić na kolejnej sesji. Natomiast dla tych inwestorów będzie to kolejny element
opóźnienia. Ja bym oczekiwał od Państwa odpowiedzi, czy chcecie żeby to było procedowane,
czy nie.”
A. Miszczak „Nie było mojego podpisu na tym wniosku, ale na wczorajszym spotkaniu
szczegółowo omawialiśmy każdą z tych kwestii, każdy z tych projektów uchwał, które miałyby
być dziś rozpatrywane, mam nadzieję, że tak. Jest czymś nieodpowiedzialnym, jeżeli na forum
Komisji zapadają rozstrzygnięcia, jeżeli są one jednym głosem i są znaczące i w tym momencie
na sesji rzeczy, które były ustalone kwestionujemy, to jest to nieodpowiedzialne. Panie
Przewodniczący proszę o przegłosowanie.”
A. Maliszewski „Ja rozumiem tutaj racje mieszkańców, że czekają, ale my nie pierwszy raz
uchwalamy plany w tej gminie, w tej radzie i poprzednio trwało to kilka lat zanim zostały
uchwalone poszczególne plany, bo tyle to trwa. Wypowiadam się teraz za siebie, dla mnie zawsze
będzie miało priorytet, jeżeli będziemy robić jakąś zmianę, która ma się przyczynić do powstania
miejsc pracy, bo jeżeli będą miejsca pracy, to pozostaną tutaj mieszkańcy, a tak to niestety myślę
tutaj zestarzejemy i za chwilę możemy mieć milion działek budowlanych i ich tutaj nikt nie będzie
zasiedlał.”
Przewodniczący Rady w związku z brakiem uwag do proponowanego porządku posiedzenia
zgodnie z zał. 3 do protokołu przeprowadził głosowanie nad jego przyjęciem poszerzonym o
punkty 4 l) i 4 m).
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W wyniku głosowania (14 radnych głosujących):
za – 13
wstrzymujący - 1
porządek posiedzenia został przyjęty większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober odczytał treść uchwały dotyczącej przyznania Złotego Laura
Panu Zygmuntowi Szulistowi i poprosił Wójta i Wiceprzewodniczącego Rady o wręczenie
Złotego Laura i kwiatów Zygmuntowi Szulistowi. Po uroczystym wręczeniu Laura Zygmunt
Szulist podziękował za uhonorowanie swojej osoby.
Przewodniczący Rady A. Bober wraz z Wiceprzewodniczącym Rady oraz Wójtem złożyli
najserdeczniejsze podziękowania i wręczyli kwiaty odchodzącej z funkcji sołtysa Małego Klincza
Pani Krystynie Kubizna. Wójt pogratulował Pani sołtys długoletniej służby społecznej i życzył
zdrowia i pomyślności.
Ad. 3
Zatwierdzenie protokołu nr I/16 z Sesji Rady Gminy Kościerzyna.
Przewodniczący Rady A. Bober zapytał o uwagi do protokołu.
M. Żurek „Może nie do samego protokołu, ale jak już jesteśmy przy protokole mam uwagę nie
do samego protokołu, tylko do naszej wczorajszej dyskusji. Pomijając to o jaki wniosek dokładnie
chodzi, na zeszłej sesji Radny Jażdżewski po przyjęciu porządku obrad wnosił o zmianę porządku
obrad.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Nie, jeszcze przed.”
M. Żurek „Ponawiał po, jest zapisane i tu Przewodniczący tłumaczy się, że nie zmieni porządku
obrad, gdyż porządek obrad został przyjęty i musi jego przestrzegać. Teraz pytanie, żebyśmy na
przyszłość nie mieli problemów, czy możemy w trakcie sesji po zatwierdzeniu porządku obrad
wnosić do niego zmiany, czy nie możemy.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Tylko jedna uwaga jest taka, Pan Radny Jażdżewski jeszcze
przed przegłosowaniem porządku, ja zawsze się pytam, wystąpił o zmianę porządku obrad i
dokładnie tak było. W związku z tym, że został zaproponowany taki porządek, ja pod głosowanie
przyjąłem takich, który był zaakceptowany na Komisji. W związku z tym, że ten porządek został
większością głosów przyjęty, to wniosek Pana Rafała, nie ma sensu głosować nad czymś, co jest
bezprzedmiotowe. Radni powinni odrzucić zaproponowany porządek i wtedy bym przystąpił do
głosowania nad porządkiem, który został zaproponowany przez Pana Rafała. Następnie po
przyjęciu ponowił w tej samej sprawie. Zmieniać można, tylko zmiana porządku obrad musi
następować bezwzględną większością głosów Rady Gminy Kościerzyna, czyli przynajmniej
ośmioma głosami rady. Czyli tu tą sprawę mamy wyjaśnione.”
Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu nr I/16 z Sesji
Rady Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 14
protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 4
ad. a)
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 (13 radnych głosujących), głosów:
za – 12
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/121/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 4)
ad. b)
Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.
M. Żurek „Może znowu nie pytanie, bo żeśmy pytań zadawali wczoraj wiele, jedna informacja,
głosowanie za, bądź przeciw w moim przypadku nie dotyczy, a ciężko się odnieść, całego projektu
zmiany do budżetu, tylko jednego zapisu, gdyż ja jestem przeciwnikiem, żeby taka duża kwota
pieniędzy została przekazana dla Klubu sportowego PCM 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 zmiany budżetu na 2016 rok.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 12
przeciw - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/122/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 5)
ad. c)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w gminie Kościerzyna.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
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W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wdzydze w
gminie Kościerzyna.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr II/123/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 6)
ad. d)
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kościerskiemu.
Wójt „Ta Uchwała dotyczy pomocy dla powiatu kościerskiego, pomocy rzeczowej w postaci
wykonania projektu i modernizacji chodnika oraz placu przed budynkiem OSP, placu należącego
również do powiatu w miejscowości Wąglikowice. Miejscowość Wąglikowice od wielu lat wnosi
o to, staraliśmy się znaleźć rozwiązanie, żeby wspólnie z powiatem zrealizować, ze względu na
sytuację finansową powiatu, o której Państwo pewnie wszyscy wiecie. Zwróciłem się do rady,
żeby podjęła taką uchwałę. To oczywiście będzie oznaczać, że Gmina Kościerzyna sama wykona
projekt, sama wykonana nowy chodnik, nowy plac przed budynkiem OSP i następnie przekaże to,
bo to będzie forma pomocy rzeczowej.”
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 udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Kościerskiemu.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr II/124/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 7)
ad. e)
Uchwała w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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 możliwości składania deklaracji na
podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5

W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr II/125/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 8)
ad. f)
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy
Kościerzyna instrumentem płatniczym.
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 dopuszczenia zapłaty podatków
stanowiących dochody budżetu Gminy Kościerzyna instrumentem płatniczym.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr II/126/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 9)
ad. g)
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr V/361/14 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 30 maja
2014 roku w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Kościerzyna Programu dla
Gminy Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne KARTA DUŻEJ RODZINY.
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 Uchwały Nr V/361/14 Rady
Gminy Kościerzyna z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie
Gminy Kościerzyna Programu dla Gminy Kościerzyna wspierającego rodziny wielodzietne
KARTA DUŻEJ RODZINY.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 13
w związku z powyższym uchwała Nr II/127/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta jednogłośnie. (zał. nr 10)
ad. h)
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana Przemysława Kluj do usunięcia naruszenia
prawa.
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A. Miszczak „Może nie pytania i uwagi, ale Szanowni Państwo, Sołtysi, wczoraj mieliśmy
ciekawe doświadczenie, bo Ci Państwo, o których mowa jest w tej uchwale byli gośćmi, a nie
przepraszam. Panie Przewodniczący przepraszam. Ale nie zmienia to faktu, że ciekawe
doświadczenie wczoraj mieliśmy.”
Wójt „Mieliśmy spotkanie z pewnym Państwem, którzy mają pewne zastrzeżenia co do
przeznaczenia w studium pod określoną funkcję, tak bywa, że czasem się nie zgadzamy, nie
chodziło o to, my możemy czasami rozumieć, często podłożem tego, że oczekiwania mieszkańców
są inne i co więcej chcieliśmy właściwie je zrealizować, ale niestety przez fakt, że przez ich teren
przebiega korytarz ekologiczny spowodował, zresztą nie tylko tam, my też mieliśmy nasze własne
inwestycje, te inwestycje, które były zaplanowane w korytarzach ekologicznych albo o których do
końca nie wiedzieliśmy, musieliśmy to wszystko powykreślać. Ale tutaj Pan Przemysław Kluj
mówię o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony 2007
roku. Zarzuca mu naruszenie prawa dotyczące jego działki. Sprawa jest pewno też Państwu znana,
bo dotyczy Zabród w obrębie geodezyjnym Wdzydze. Było już kilkanaście, czy kilkadziesiąt, nie
pamiętam już ile, wniosków o to żeby przekwalifikować tam ziemię rolną na ziemię rekreacyjną.
Ja mówię tutaj o studium. My jako rada i jako Wójt chcieliśmy pozytywnego rozpatrzenia ich
wniosków. No niestety, też nie udało się to na poziomie uzgodnień. Natomiast teraz Pan
Przemysław Kluj nie do Wójta, tylko do rady jest to skierowane, wzywa radę do usunięcia
naruszenia jego zdaniem prawa, które miało być podjęte przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2007 roku. Tu oczywiście jest potrzebna
decyzja rady, która tą uchwałą podejmuje konkretną decyzję.”
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 rozpatrzenia wezwania Pana
Przemysława Kluj do usunięcia naruszenia prawa.
W wyniku głosowania (13 radnych głosujących), głosów:
za – 12
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/128/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 11)
ad. i)
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna na rok 2016.
R. Jażdżewski „Jakie koszty ponosi obecnie gmina w związku ze zwierzętami bezdomnymi?”
Skarbnik „W tej chwili płacimy 2.500 zł miesięcznie do schroniska, razy 12, to będzie 30000 zł.
To schronisko przyjmuje każde zwierzę, a my odławiamy głównie psy.”
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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 „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kościerzyna
na rok 2016.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/129/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 12)
ad. j)
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości 1.200.000,00 zł.
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 zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do wysokości
1.200.000,00 zł.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/130/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 13)
ad. k)
Uchwała w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 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 przyjęcia planów pracy komisji stałych
Rady Gminy Kościerzyna.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
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wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/131/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 14)
ad. l)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu
ewidencyjnego Dębogóry, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 83/1 i
83/3.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla
części obrębu ewidencyjnego Dębogóry, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
83/1 i 83/3.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 13
wstrzymujący - 1
w związku z powyższym uchwała Nr II/132/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 15)
ad. m)
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla części obrębu
ewidencyjnego Skorzewo, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 215/7.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że treść przedstawionej uchwały przez wszystkie
stałe komisje została zaopiniowana pozytywnie.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy przedstawił
projekt uchwały oraz przeprowadził głosowanie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościerzyna dla
części obrębu ewidencyjnego Skorzewo, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym
215/7.
W wyniku głosowania (14 radnych głosujących), głosów:
za – 12
przeciw - 1
wstrzymujący - 1
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w związku z powyższym uchwała Nr II/133/16 z dnia 03 marca 2016 roku Rady Gminy
Kościerzyna została podjęta większością głosów. (zał. nr 16)
Ad. 5
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” w 2015
roku.
Sekretarz K. Knopik przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi” w 2015 roku. (zał. nr 17)
A. Miszczak „Mówiąc organizacje pozarządowe, jakie organizacje pozarządowe ma Pani na myśli
i które z nich są najbardziej aktywne w pracy na rzecz społeczności lokalnej?
K. Knopik „Organizacje pozarządowe, jeżeli chodzi o konkurs zadań publicznych, to te, które są
wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W naszym przypadku
to są stowarzyszenia lub kluby sportowe, które składają wnioski na różne działania sportowe, poza
tym innym trybem, jaki funkcjonuje w Gminie Kościerzyna, składają też na konkretne zadania w
ramach naszego konkursu. To są te organizacje funkcjonujące na terenie gminy. Natomiast to,
które są najbardziej aktywne, trudno jest określić. Jest wiele organizacji, które działają w Gminie
Kościerzyna. Z moich osobistych i subiektywnych odczuć wynika, że pewnie to są koła gospodyń
wiejskich, bo one są najbardziej widoczne, ale ja nie chciałabym urazić innych stowarzyszeń,
organizacji, które też różne ciekawe wydarzenia organizują na terenie Gminy Kościerzyna.”
A. Miszczak „Dziękuję, dobrze, że wybrzmiało koła gospodyń wiejskich.”
R. Jażdżewski „Wspomniała Pani, że dwie organizacje nie wykorzystały środków, jakie to były
organizacje i o jakich środkach mówimy?”
K. Knopik „Dwie organizacje w sumie na trzy projekty. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gminie
Kościerzyna co prawda przeprowadziło działania, to były strzelania podczas dwóch dużych imprez
w Gminie Kościerzyna: Święta Sielawy w sierpniu i Dożynek Gminnych we wrześniu, natomiast
zmiany w zarządzaniu tą organizacją sprawiły, że nie do końca mogła ona wykazać się właściwymi
do rozliczenia dokumentami, próbowaliśmy im pomóc, szukać jakiegoś rozwiązania, nie do końca
udało się to w związku z czym trzeba było zwrócić środki do Urzędu Gminy Kościerzyna. To jest
jedna organizacja. A druga organizacja, to Fundacja Zielona Ziemia działająca w Loryńcu, której
Prezes doznała wypadku samochodowego i też nie mogła przeprowadzić projektu. Jeśli chodzi o
kwoty, to podaję, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, jedna kwota to jest 750 zł, drugi projekt też 750
zł, natomiast Fundacja Zielona Ziemia 3000 zł.”
M. Żurek „Mam prośbę, żeby przesłać, nie wiem czy wszyscy Radni będą zainteresowani, ale ja
poproszę o to szczegółowe rozliczenie, żeby tego dzisiaj tu nie rozdrabniać.”
K. Knopik „Przyślemy jeszcze dzisiaj, nie ma problemu.”
Ad. 6
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 18)
Wójt „Ja tylko przypomnę jedną rzecz, że Wójt jest w trakcie przygotowywania analizy
dotyczącej możliwości prawno-finansowych wyjścia Gminy Kościerzyna ze Związku Gmin
Wierzyca. Jeżeli ktoś by miał dobre pomysły, dobre przykłady, chciałby się z nimi podzielić, to
jestem otwarty. Ja tylko chciałbym przypomnieć, bo tutaj były różne zdania, ale sprawdziliśmy to.
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Rada Gminy podejmując przystąpienie do Związku Gmin Wierzyca podjęła tą decyzję
jednogłośnie, przy jednej osobie, która była nieobecna, był to Pan Piotr Kwidziński. Także to też
przypominam nam wszystkim, nie żeby kogoś obarczać, tylko że niektórzy mówili, że głosowali
przeciw. To jest nieprawda, bo sprawdziliśmy to w protokole. Było 14 Radnych, jeden Radny był
nieobecny, był to Piotr Kwidziński i radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do
Związku Gmin Wierzyca, ale nie mówię egto po to, żeby to komuś wyrzuty robić, tylko żeby
odświeżyć naszą pamięć.”
R. Jażdżewski „Wspomniał Pan, że dwudziestego uczestniczył Pan w Konwencie Samorządów
Powiatu Kościerskiego. Mam pytanie w związku z tym. Jakie nowe problemy tam wynikły w skali
naszego powiatu?
Wójt „Może nie nowe problemy, ale na każdym konwencie jest omawiana kwestia projektu
Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zawsze odbywa się tam spotkanie zespołu
monitorującego, którego członkami są Wójtowie, Burmistrz i Starosta i jest omawiany przebieg
tego projektu. Mówiliśmy na temat wprowadzenia planu transportowego na terenie powiatu
kościerskiego. Pani Starosta zobowiązała się do tego, że na najbliższym konwencie, czyli do 22
marca przedstawi wszystkim, na jakim etapie są te prace. Były poruszane różne elementy, na
przykład kwestia zagospodarowania osadów z oczyszczalni, tu zmieniły się przepisy prawa, to jest
też problem dla nas wszystkich, jak te osady zagospodarować. Na jutrzejszy dzień byliśmy
wstępnie umówieni z gminą Lipusz, żeby pojechać do Ostródy i zobaczyć, bo tam jest jakaś firma,
która proponuje pewne rozwiązania dotyczące zagospodarowania tych odpadów. Pewnie każdy
poruszał jakieś problemy, ale jeżeli chodzi o problemy te wspólne, to chyba to wszystko. Mogę,
jeżeli kogoś to interesuje, jeszcze zobaczyć, czy to były wszystkie tematy.”
R. Jażdżewski „31 stycznia tradycyjnie w Wielkim Klinczu odbył się piknik historyczny. Mam
pytanie, czy Gmina Kościerzyna jest współorganizatorem tego pikniku?
Wójt „Tak, Gmina Kościerzyna jest współorganizatorem.”
R. Jażdżewski „Zatem mam pytanie, jakie koszty gmina ponosi z tego tytułu?
Wójt „Poproszę o odpowiedź Pana Dyrektora, bo to jest organizowane przez Zakład Sportu,
Kultury i Turystyki.”
G. Daszkowski „Największym kosztem jest prowadzenie pułku szwoleżerów, to około 7000 zł,
jest to dzielone na dwa samorządy, miasto i gmina po równej połowie. 3500 zł dokładnie, plus
grochóweczka, która jest w granicach ze wszystkim, z nagrodami jeszcze 1000 zł i to jest koszt
organizacji całego pikniku.”
R. Jażdżewski „Panie Dyrektorze, Pan nie wraca, bo zaraz będzie do Pana. Pan Wójt wspomniał,
że w pierwszym okresie przerwy zimowej organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży ze
wszystkich szkół Gminy Kościerzyna. Zatem mam pytanie do Pana Dyrektora korzystając z jego
obecności, czy Zakład Kultury Sportu i Turystyki w okresie ferii zimowych na swoich obiektach,
przypomnę, że ich ma kilka, też były organizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży.”
G. Daszkowski „Wygląda to następująco, Zakład Kultury, Sportu i Turystyki ufundował wyjazd
kina dla wszystkich dzieci szkolnych, we wszystkich dziewięciu szkołach Gminy Kościerzyna.
Oprócz tego obiekty szkolne były przygotowane dla grup, tak jak łubiańskiej choćby i grupy z
Nowego Klincza, klubów, które nie mają na co dzień ćwiczeń na dużych halach sportowych, były
to otwarte treningi piłki ręcznej i piłki koszykowej w Wielkim Klinczu. Niestety, Centrum Sportu
i Rekreacji w Skorzewie z racji statutowych zadań, czyli zarabiania, nie mogło być udostępnione,
gdyż było wynajęte dla obozów sportowych.”
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R. Jażdżewski „Jaki koszt był dofinansowanie tego wyjazdu plus tych i innych atrakcji, w których
partycypował Zakład Kultury Sportu i Turystyki?
G. Daszkowski „500 biletów razy 11 zł.”
R. Jażdżewski „Rozumiem, wobec czego pozostałe obiekty stały zamknięte dla dzieci i
młodzieży?”
G. Daszkowski „Już powiedziałem. Treningi były otwarte. Każde dziecko, czy młodzież mogła
przyjść i w treningach wraz z klubami uczestniczyć.”
R. Jażdżewski „No tak, ale mówi Pan o halach sportowych, tak?
G. Daszkowski „Tak. Budynek Centrum Promocji i Rekreacji w Łubianie, jeżeli grupa byłaby
zorganizowana, Pani Beata miała pełną możliwość dostępu do obiektu.”
Wójt „Jeżeli chodzi o organizację ferii oczywiście wszystkie obiekty szkolne są w gestii
Dyrektorów szkół i to oni decydują jak odbywają się ferie. Opłaciliśmy nauczycieli, którzy
prowadzili zajęcia w szkołach przez tydzień, przez tydzień czasu były ferie i w ramach tych ferii,
o tym co Pan Dyrektor mówił, Zakład Sportu, Kultury i Turystyki zorganizował, znaczy nie
zorganizował, bo wyjazd był pewnie naszymi autobusem, ale sfinansował bilety. Ale natomiast
jeżeli Pan pyta o kwestię szkół, to proszę o informacje do Pani Dyrektor Zakładu Oświaty, bo to
nie jest pytanie do Pana Dyrektora.”
R. Jażdżewski „Może źle zostałem zrozumiany, ja nie pytam tutaj o szkoły, ja pytam o Zakład
Sportu, Kultury i Turystyki. Rozumiem, że przez tydzień Zakład Kultury organizował te zajęcia.
Pytam więc o drugi tydzień, co działo się w drugim tygodniu w salach sportowych i w innych
obiektach należących do Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki.”
Wójt „Odpowiedź jest bardzo prosta. To nie Zakład Sportu, Kultury i Turystyki jest
odpowiedzialny za organizację ferii. Za organizację ferii odpowiedzialne są szkoły. W związku z
tym, że szkoły organizują ferie przez tydzień, to przez tydzień tak jak Pan Dyrektor powiedział te
sale były dostępne dla wszystkich, którzy chcą, oprócz hali sportowej w Skorzewie. Natomiast
sale gimnastyczne przy szkołach rozumiem, że były wykorzystywane normalnie. Ja tylko mogę
ubolewać nad jedną rzeczą, że w niektórych szkołach frekwencja nie była najwyższa. Tak jak już
to powiedziałem, mieliśmy informacje, że frekwencja była duża przy wyjeździe do kina, bo chyba
pełna była to frekwencja, no a z zajęciami w szkołach bywało różnie. Proszę nam wierzyć, że
raczej problem jest z frekwencją, a nie problem z udostępnieniem sal. Nie ma żadnego problemu
z udostępnieniem sal. Nie można dzieciom otworzyć salę i zostawić ich bez opieki. W związku z
tym my tę opiekę zapewniamy przez tydzień. Kiedyś w ogóle nie było czegoś takiego, my to
wprowadziliśmy i ja się zastanawiam czasami czy warto, bo czasami jest tak w niektórych
szkołach, że jest nauczyciel z trójką dzieci. Nie wiem czy akurat tak powinno być.”
R. Jażdżewski „Panie Wójcie, zapewniam Pana, że w niektórych szkołach było bardzo dużo
dzieci, nadprogramowo, ale zmierzam właściwie do czegoś innego. Chciałbym przypomnieć, że
w 2013, 2014 i jeszcze w 2015 choćby w mniejszym stopniu, w drugim tygodniu ferii Zakład
Sportu, Kultury i Turystyki organizował zajęcia na swoich obiektach. Przypominam sobie i wtedy
dzieci korzystały z tego. Były tam organizowane nie tylko zajęcia, ale mogły również osoby
współrywalizować.”
G. Daszkowski „To ja odpowiem na to pytanie. Panie Rafale, Zakład Sportu, Kultury i Turystyki
nie był organizatorem tych zajęć, tylko udostępnił obiekt. Organizatorem zajęć był Pan i trzeba to
powiedzieć jasno, że Pan miał inicjatywę, oczywiście myśmy tego nie utrudniali i jak najbardziej
była to cenna inicjatywa, świetna, którą można powtórzyć. Ale taką inicjatywę przejawia również
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Skorzewo, gdzie Pani Kasia też sama od siebie na obiektach gminnych organizuje dla dzieciaków
ferie w drugim tygodniu i też jako Zakład Sportu, Kultury i Turystyki nie utrudniamy.”
R. Jażdżewski „Dlatego zmierzam do tego, że może można by było zainicjować dalej takie
zajęcia. Myślę, że dla tych dzieci drugi tydzień ferii jest tak samo czasem do zagospodarowania,
jak pierwszy tydzień ferii, gdzie organizujemy dla nich zajęcia w szkole.”
G. Daszkowski „Przypomnę tylko, że przez pierwsze dwa tygodnie stałe sekcje kultury, które są
prowadzone zarówno w Nowym Klinczu, jak i w Łubianie, funkcjonowały.”
Wójt „Oczywiście, że możemy zorganizować dwutygodniowe wakacje, tylko musimy
zabezpieczyć wówczas pieniądze dla naszych nauczycieli. Nie możemy oczekiwać, bo jest to
sprzeczne z kodeksem pracy, oczekiwać od nauczycieli, że nauczyciele przyjdą czasie swoich ferii
i będą świadczyć jakąś usługę w postaci pracy. Musimy wtedy zabezpieczyć na dwa tygodnie ferii,
a tutaj Pani Dyrektor może powiedzieć ile te ferie nas kosztowały w sensie zapłacenia za
nauczycieli. Znowu nie chodzi o to, że my tutaj żałujemy. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to żeby
było to racjonalnie wykorzystane, ale mówię, że czasami mamy z tym problem.”
R. Jażdżewski „To co robiłem, robiłem za darmo. Nie miałem za to zapłacone. Nie chodzi tutaj o
koszty. Przejdźmy dalej. Mam jeszcze jedno pytanie. Wspomniał Pan tutaj, że zachęcamy do
przeprowadzenia bezpłatnych badań na obecność wirusa HCV, bardzo dobra inicjatywa. Mam
pytanie, czy mamy jakieś informacje ile osób, bo ten program w zeszłym roku też funkcjonował,
ile osób chociażby w zeszłym roku skorzystało z tego badania?”
Wójt „My co miesiąc płacimy za to, ja nie wiem ile dokładnie, więc Pani Kasia przygotuje taką
informację i będzie Pan wiedział ile osób skorzystało z tego.”
A. Maliszewski „Panie Wójcie ja chciałem wrócić do Pana słów o podjęciu uchwały o
przystąpieniu do Związku. Proszę przypomnieć też jakiemu naciskowi została poddana wtedy rada
ówczesna. Przypomnę między innymi, jeżeli nie przystąpimy do tego Związku, to sobie nie
poradzimy ze śmieciami i będziemy płacić w perspektywie dużego okresu czasu duże kary, a jeżeli
przystąpimy do tego Związku, to zostanie zrekultywowane nasze wysypisko i będziemy mogli tam
wozić na przykład popioły. To były jedne z argumentów, które wtedy podchodziły. Jak jest dzisiaj.
Kwestię cen i skuteczności Związku pozostawiam bez komentarza, bo obecnie analizujemy i nie
ma się nad tym co rozwodzić. Ale tak, popioły i inne odpady obecnie na nasze wysypisko wożą
wszyscy oprócz nas, bo Związek nie pozwala nam popiołów zbierać i tam wozić. Zrekultywowano
praktycznie wszystkie wysypiska na terenie Związku, czy też terenie działania wysypiska Stary
Las, oprócz naszego. Teraz my mimo tego wszystkiego poniesiemy koszty tego. Więc prosiłbym
wrócić do tego, w jakich sytuacjach myśmy podejmowali te decyzje, a jak jest teraz, bo
powiedzieć, że wszyscy wtedy byli „za” wiedząc o tym co będzie teraz, to jest trochę nieuczciwe.”
Wójt „Myślę, że to jest absolutnie uczciwe, dlatego, że po pierwsze był powołany zespół. W tym
zespole Pan Panie Arku też Pan uczestniczył, w tym zespole uczestniczył Pan Franciszek Niklas.
Ale w nawiązaniu do tego, co Państwo mówicie, pamiętacie Państwo, że jeżeli chodzi o
rekultywację Gostomia, czy wysypisk, wszystkie te, o których Pan mówił Panie Arku, wszystkie
wysypiska zostały zrekultywowane i zostały zamknięte. Pamiętacie, ja też mówiłem, żeby
rozważyć taką możliwość, żeby przekazać nasze wysypisko śmieci do Starego Lasu, żeby on
zarządzał. W momencie kiedy dowiedzieliśmy się, że nie możemy zarządzać jako Zakład
Komunalny, zastanawialiśmy się, bo mieliśmy wybór, albo Spółkę, żeby to przekazać. W
momencie przystępowania do Związku taka była perspektywa, nikt z nas nie wiedział, nie
wiedzieliśmy, że my jako gmina możemy samodzielnie zawiadywać tym wysypiskiem śmieci.
Myśmy, nie pamiętam teraz, ale chyba w 2013 roku utworzyli Spółkę, wstępowaliśmy do Związku
w 2012 roku i w 2013 roku rozważaliśmy taką możliwość, albo utworzyć Spółkę, albo przekazać
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Gostomie do Starego Lasu. Natomiast jakbyśmy przekazali Gostomie do Starego Lasu, to nasi
pracownicy może by utracili pracę, ja nie wiem tego. Może z tego byśmy nie mieli pożytku. Dzisiaj
nie są to duże pożytki, bo Spółka płaci 12000 zł czynszu, no to my mamy jakiś pożytek i dlatego
taką decyzję podjęliśmy. W momencie, o którym Pan Arek mówił ja też przewidywałem.
Natomiast co do kar, to proszę zobaczyć ile gmin płaci kary. Żadna z gmin w Związku Gmin
Wierzyca nie zapłaciła do tej pory żadnej kary. Nie wprowadzajcie wszystkich w błąd. Pan Panie
Rafale ma dziwny zwyczaj mówienia o rzeczach, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Dopłata
do Związku Gmin Wierzyca wynika z tego, że nie płacimy jako mieszkańcy. 13000 mieszkańców
Kościerzyna, czyli 470000 zł, to są zobowiązania wobec Związku Gmin Wierzyca. Jeszcze raz
przypomnę, że Związek Gmin Wierzyca nie ma innych pieniędzy, jak tylko pieniądze z wpłat od
mieszkańców. Z dopłat samorządów tylko wtedy, kiedy rady podejmą taką uchwałę. Więc
mówienie o dopłatach samorządów, mówimy o pierwszej dopłacie, która miała miejsce na
przełomie 2015/2016 roku. Tak, taka była. Ja to też przekazywałem radnym, z danych, które są
przekazywane przez Związek oczywiście ktoś może powie, że do końca one są niewiarygodne, to
proszę pokazać inne bardziej wiarygodne. Dlatego zwracam się do wszystkich, którzy mają inne
bardziej wiarygodne, ja się chętnie na nich oprę, wynika, że tak naprawdę strata na Gminie
Kościerzyna nie jest 480000 zł, to jest 800000 zł. Państwo takie dane dostaliście. Teraz jeszcze
jedna rzecz. Ja to mówiłem na zebraniach, mam już teraz bardziej pełną informację, też dla
Radnych i sołtysów, żebyście wiedzieli. Jedna dana, która ma nam dać do myślenia. Z terenu
Gminy Kościerzyna miesięcznie zbieramy 380 ton różnych odpadów, zmieszanych, BIO,
selektywna zbiórka i wielkogabarytowe. Dlatego żeby zebrać te 380 ton musimy przejechać,
uwaga, blisko 1300 km. W mieście Kościerzyna, które miesięcznie zbiera 700 ton, to w mieście
Kościerzyna, żeby zabrać 700 ton trzeba przejechać około 600 km. Czyli co to oznacza? Żeby od
nas na kilometr przejechany, żeby odebrać od nas śmieci zbiera się około 330 kg, w mieście
Kościerzyna ponad 1100 kg. Nie mówię tego znowu, żeby tutaj zasiać jakieś wątpliwości, tylko
to jest dla nas duży problem. Ja nawet się nie spodziewałem, że to jest taka różnica. Myślałem, że
ona jest mniejsza, że u nas tonokilometra będzie droga. Dlaczego, bo my mamy rozległą gminę,
rozległe miejscowości, kilka kilometrów często mieszka nas 100, 200, są takie miejscowości,
gdzie mieszka 50 osób. To mówię na zebraniach, gdybyśmy zorganizowali przetarg w trzech
miejscowościach, czyli w miejscowości Łubiana, Skorzewo i Wielki Klincz i czwartą
miejscowością byłaby pozostała część gminy, to pewno w tych trzech miejscowościach
uzyskalibyśmy niższą cenę znacząco niż w pozostałej części. Ale my nie chcemy różnicować
naszych mieszkańców.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Sprawozdanie nam ucieka na sprawy na wolne wnioski. Pan
Marcin Żurek miał jeszcze do sprawozdania pytanie. Ja bym prosił, żeby to dotyczyło
sprawozdania. Później mam kilka rzeczy, które musimy jako wolne wnioski też przegłosować i
podjąć decyzje. Wtedy będą sprawy indywidualne i będziemy aż do wyczerpania z tego
korzystać.”
M. Żurek „Ostatni punkt sprawozdanie. Panie Wójcie, taka prośba na przyszłość, bo często pada
tak, podjęliśmy trzy uchwały, jedna wykonana, jedna niewykonana, w skrócie, które?
Wójt „Ostatnią rzecz dopowiem odnośnie odpadów. Ja nie jestem zwolennikiem, ani
przeciwnikiem Związku Gmin Wierzyca, natomiast musimy mieć świadomość, jeżeli rada
podejmie wspólną decyzję o wyjściu, bo ma takie prawo, to musi mieć świadomość tego, że jeżeli
konsekwencją będzie na przykład wzrost cen, to żebyśmy byli tego świadomi. Nie mówię tego
dlatego, że ja mówię żebyśmy zostali w Związku. Nie, ja tylko mówię, że decyzja musi być
świadoma. Przy 4500 ton śmieci, taka ilość śmieci będzie nadal, to ja naprawdę życzę każdemu,
który przygotuje nową kalkulację i pokaże, że te ceny odbioru będą tańsze. Naprawdę, od ponad
miesiąca staram się znaleźć różne rzeczy. W najbliższym czasie Radni otrzymają, bo ja mam
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problem, że analiza jest w Excelu, a Państwo nie odbieracie Excela, w 2012 roku przed
przystąpieniem, czy w trakcie przystąpienia była zrobiona analiza wszystkich gmin i tam są
wszystkie gminy, bo tam nie ma tajemnicy i tam jest powiedziane już wtedy, w 2012 roku,
zobaczcie przy jakiej ilości odpadów, niestety mniejszej niż my mamy, że cena powinna być, nie
pamiętam, ale 50 zł od gospodarstwa, ale nie od gospodarstwa jedno, dwa, czy trzy, ale od
gospodarstwa. Czyli jeżeli teraz to przełożymy na wzrost odpadów, a tam jest założone chyba
4000 ton, nie pamiętam teraz dokładnie, a mamy 4500 ton. Moim zdaniem to jest ważny temat. Ja
oczekuję od wszystkich, żeby wspomogli Wójta, jeżeli mają jakiś dobry pomysł na to żeby tą
sytuację dla nas zmienić i uporządkować. Ja oczekują na taką propozycję.”
P. Jankowski „Ja bym postawił taki wniosek, żeby zaprosić Dyrektora firmy Staubach na
spotkanie z radą i zapytać się, czy ta firma ogarnęłaby naszą gminę i jakie to były koszty wobec
tej firmy dla sprzątania całej gminy.”
A. Miszczak „Ja mam taką prośbę o ile jest taka możliwość, bo dyskusja nad sprawozdaniem
Wójta zajmuje nam dużo czasu na sesji. Czy jest taka możliwość żebyśmy to sprawozdanie mogli
otrzymać wcześniej i ta część dyskusji mogłaby odbyć się na Komisji przed sesją.”
Wójt „Sprawozdanie Wójta jest dla wszystkich, dla sołtysów, więc ta dyskusja moim zdaniem
powinna być w obecności sołtysów. Jeżeli ograniczymy ją do rady, to sołtysi mogą mieć
zastrzeżenia i słuszne. Nie ma nic ściśle tajnego, tylko mówię.”
Ad. 7
Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja mam bardzo dużo wolnych wniosków i musimy podjąć
decyzje w tej sprawie. Zostały przesłane do biura rady i trzeba podjąć decyzję w tej sprawie.
Wczoraj na prośbę Państwa Brydak, Państwo ci chcieli uczestniczyć w obradach Komisji i
wniosek był rozpatrywany w Komisji budżetowej, uzyskał negatywną opinię. Negatywną opinię,
żeby w tej chwili rozpatrzyć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kościerzyna. Nowa Kiszewa będzie realizowana, ale według przyjętego harmonogramu. W
związku z tym, że wniosek uzyskał negatywną opinię ja jako Przewodniczący Rady nie mogę
odpowiadać za Komisję, w związku z tym jeszcze w obecności wszystkich Radnych poddam ten
wniosek pod głosowanie. Państwo się zapoznali z tym wnioskiem. Czy Państwo Radni są za takim
rozstrzygnięciem, jakie zostało zaopiniowane przed komisją budżetową. Czy Państwo Radni są za
takim rozstrzygnięciem, czyli negatywnym rozpatrzeniem tego wniosku.”
W wyniku głosowania (13 Radnych głosujących):
za – 10
wstrzymujący – 3
W związku z powyższym rozstrzygnięcie Komisji Budżetowej przez Radnych zostało
podtrzymane większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober „Następny wniosek złożył Pan Marek Cyra. Prośbę o podjęcie
uchwały w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
Nowy Podleś. Zmiana ta dotyczy przesunięcia gospodarstwa, rozszerzenia strefy zabudowy
rolniczej. Czy Państwo Radni są za tym, aby podjąć uchwałę tylko do tej przedmiotowej działki,
czy też w związku z przyjętym harmonogramem też tą zmianę rozpatrywać.”
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R. Jażdżewski „Ja na początku powiedziałem, że robimy precedens w pewnej sprawie i
pamiętajmy przy kolejnych takich sprawach, jeżeli robimy dla jednej, czy dwóch osób precedens,
więc możemy też wystąpić dla innych. Ja chcę tutaj zauważyć Panie Przewodniczący, czy nie
łamiemy prawa, ponieważ wczoraj mieliśmy na komisjach te projekty uchwał dotyczące tego
precedensu, a tu o czym Pan mówi myśmy tego nie omawiali na komisjach, więc wydaje mi się,
że nie możemy tego teraz.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Wczoraj niestety nie mieliście cierpliwości, ja te wszystkie
wnioski miałem przy sobie i chciałem na komisjach rozpatrzyć. Tylko nie mieliście czy
cierpliwości i generalnie powiedzieliście, że dzisiaj tego nie rozpatrujemy, tylko rozpatrujemy to
podczas sesji w wolnych wnioskach. Moją kwestią jest tylko to, żeby ocenić i kwestia tego, czy
robimy tą zmianę, czy nie robimy.”
R. Jażdżewski „Przepraszam, ale nie ma opinii Komisji stałych, więc myślę, że w tej sprawie
powinno się odbyć jeszcze raz posiedzenie.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Jeżeli byłaby opinia wszystkich Komisji stałych, to do podjęcia
uchwały, ale jeżeli nie będzie akceptacji Radnych.”
R. Jażdżewski „Czy my mamy podjąć uchwałę w tej sprawie, czy co?”
Przewodniczący Rady A. Bober „Nie, to jest zaopiniowanie wniosku, żeby zaopiniować
wniosek, aby przygotować uchwałę.”
R. Jażdżewski „Rozumiem, że my wydajemy opinię i nie jest to w formie uchwały.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Nie, nie jest to w formie uchwały.”
R. Jażdżewski „Dobrze, to nie ma problemu.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja po prostu będę odpowiadał tym ludziom w zależności od
tego, jakie będzie rozstrzygnięcie, że Państwa wniosek był złożony w wolnych wnioskach i
uzyskał lub nie uzyskał aprobaty rady. Taka będzie moja odpowiedź, bo muszę w jakiś sposób
odpowiedzieć.”
Przewodniczący Rady A. Bober ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie:
Przewodniczący Rady A. Bober „W związku z tym, że Pan Marek Cyra z Wielkiego Podlesia
zwrócił się o to żebyśmy zmienili w planie, tak jak tutaj Pan Radny Tadeusz Bober powiedział, że
do tego planu prawdopodobnie w tym roku będziemy jeszcze przystępować, w związku z tym kto
z Państwa Radnych jest za tym, żeby ten wniosek był rozpatrywany indywidualnie, czy w całości
z całym obrębem Wielki Podleś. Kto z Państwa Radnych jest za tym, żeby ten wniosek został
rozpatrzony indywidualnie:
W wyniku głosowania (12 Radnych głosujących):
za – 2
przeciw – 9
wstrzymujący – 1
W związku z powyższym wniosek został odrzucony większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober „Następny wniosek jest Pani Justyny i Wiesława Recław.”
A. Miszczak „To dotyczy mieszkańców w obrębie geodezyjnym Kościerska Huta i Kościerska
Huta jako obręb jest w pierwszej kolejności do zmian w planie zagospodarowania całości obrębu.
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W związku z powyższym proszę przekazać odpowiedź, że będzie niezwłocznie i wraz z całym
obrębem.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Czy Państwo Radni są za tym, aby ten wniosek został
rozpatrzony indywidualnie:
W wyniku głosowania (12 Radnych głosujących):
za – 2
przeciw – 9
wstrzymujący – 1
W związku z powyższym wniosek został odrzucony większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober „Następny wniosek, to jest wniosek Pani Teresy Lewandowskiej
i Jarosława Lewandowskiego. To też dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, tak jak powiedziałem tam już są działki rekreacyjne w Wielkim Podlesiu, tylko
nieszczęśliwie na tych działkach rekreacyjnych linia zabudowy jest określona od granicy
ewidencyjnej działki, a nie tak jak pisze w załączniku opisowym od linii brzegowej, a linia
brzegowa i granica działki, to są dwie różne sprawy, mogą się różnić o 20 i więcej metrów. Oni
na dzień dzisiejszy mają pozytywne rozpatrzenie dlatego, że zapisy planu były takie, żeby
istniejącą zabudowę zachować, a rozbudowę i budowę nowych obiektów budować zgodnie z
planem. W związku z tym kto z Państwa Radnych jest za tym, żeby ten wniosek był rozpatrywany
indywidualnie:
W wyniku głosowania (13 Radnych głosujących):
za – 2
przeciw – 10
wstrzymujący – 1
W związku z powyższym wniosek został odrzucony większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober „To samo dotyczy Zdzisława i Beaty Markuntowicz. Też Wielki
Podleś, to są prawie sąsiedzi. Kto z Państwa Radnych jest za tym, żeby ten wniosek też
indywidualnie był rozpatrywany”
W wyniku głosowania (13 Radnych głosujących):
za – 2
przeciw – 10
wstrzymujący – 1
W związku z powyższym wniosek został odrzucony większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober „Następny wniosek, to jest wniosek Pani Krystyny i Wojciecha
Stępnik. To jest działka ewidencyjna o numerze ewidencyjnym 33/1 położona w Stawiskach o
powierzchni 2,6 ha. Tyle co widziałem w materiałach, to jest decyzja o rozbiórce i wobec tych
Państwa toczy się postępowanie administracyjne i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Kościerzynie wydał nakaz rozbiórki. Będący budynek parterowy o konstrukcji drewnianej z
poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym krytym papą, pełniący funkcje mieszkalną,
trwale związany z gruntem, obiekt o wymiarach 9 na 6,51 plus podest przed wejściem o wymiarach
2,47 na 1,80 i parterowy budynek o konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym krytym
papą, trwale związanym z gruntem o wymiarach 12,06 na 7,04 pełniącym funkcję gospodarczą.
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Urządzenia budowlane integralnie związane z budynkiem pełniącym funkcje mieszkalną o
budowie ujęcia wody z przydomową oczyszczalnią ścieków. Czyli tutaj toczy się postępowanie,
aby to była nielegalna zabudowa. Kto z Państwa jest za tym, aby ten wniosek był indywidualnie
rozpatrzony:
W wyniku głosowania (13 Radnych głosujących):
za – 2
przeciw – 10
wstrzymujący – 1
W związku z powyższym wniosek został odrzucony większością głosów.
Przewodniczący Rady A. Bober „Wniosek Pani Hanny i Pawła Kłosiewskich dotyczący uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu
Nowy Podleś, dotyczy to działki 180/8. Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby indywidualnie
rozpatrywać wniosek Państwa Kłosiewskich:
W wyniku głosowania (13 Radnych głosujących):
za – 3
przeciw – 10
Przewodniczący Rady A. Bober „W związku z tym, że Rada Gminy też otrzymała petycję
dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej, to jest troszeczkę inny temat, rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dalszym odcinku ulicy Kościerskiej w miejscowości
Wielki Klincz, rozbudowanie pod Dębogóry od budynku przy ulicy Kościerskiej.”
Wójt „W tej sprawie w dzisiejszym projekcie budżetu w ramach działań wodociągowokanalizacyjnych jest przyjęta kwota 5000 zł na wykonanie koncepcji rozwiązania problemu
wodno-kanalizacyjnego w rejonie ulicy Kościerskiej w kierunku Dębogór. Także tu odpiszemy.
Zresztą na zebraniu wiejskim o tym mówiliśmy do tych mieszkańców.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Czyli ten wniosek mam rozumieć jest realizowany. Czyli
mieszkańcy wiedzą. Teraz wniosek Pana Rafała Jażdżewskiego i Marcina Żurka. Radni otrzymali
go na maila. Wniosek dotyczy tego żebyśmy, przeczytam literalnie, szanowny Panie
Przewodniczący, w związku z podjętą decyzją zobligowania Wójta do przygotowania analizy
prawno-finansowej dotyczącej ewentualnych skutków decyzji o wystąpieniu ze Związku Gmin
Wierzyca składamy wniosek o powołanie mieszanej Komisji do spraw przygotowania
dokumentacji o skutkach i konsekwencjach wystąpienia ze Związku Gmin Wierzyca. Taka
Komisja składająca się z dwóch Radnych i z dwóch pracowników Urzędu Gminy niebędącymi
osobami funkcyjnymi Związku Gmin Wierzyca zapewni bezstronne i obiektywne stanowisko w
tej sprawie. Członków Komisji powinna powołać Rada Gminy Kościerzyna. Prosimy o
przekazanie wniosku radnym i wprowadzenie go na najbliższe posiedzenie Rady Gminy
Kościerzyna. Taki jest wniosek. Oczywiście Rada Gminy Kościerzyna w kompetencji może
powołać wśród Radnych, jeżeli mają się składać z pracowników Urzędu Gminy Kościerzyna, to
nie jest w naszych kompetencjach powoływać ich do takiej Komisji.”
Wójt „Ja uważam, że jeżeli chce się powołać taką komisje, to ona powinna być szersza. Może
zaprosić przedsiębiorców, bo też jest duży problem, o którym mówiłem, nawet dzisiaj czy na
przyszłość, jak rozwiązać temat, żeby te moje uwagi dotyczące możliwości obchodzenia tych
przepisów dotyczących zbierania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Nie kieruję tego
do nikogo osobiście, ale mam wrażenie, że tak może być, żeby przedsiębiorcy może nam
podpowiedzieli, żeby wziąć wspólnie z nami odpowiedzialność, żeby ten system gospodarki
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odpadami polegał na tym, że każdy miał płacić za swoje. Żeby do tych odpadów komunalnych nie
trafiały odpady poprodukcyjne. My możemy stworzyć cały system kontroli, zatrudnić 10 ludzi,
tylko to jest kosztowne i to sprawia, że jeden drugiemu nie ufa. Ja nie mam nic przeciwko temu.
Da się może zaprosić przedsiębiorców i zastanawiam się kogo jeszcze.”
R. Jażdżewski „Pełna zgoda, cieszę się. Zaczynamy z sobą współpracować. Mamy tutaj widzę
wspólny cel. Ta Komisja myślę, że nie składająca się z osób związanych ze Związkiem Gmin
Wierzyca na pewno będzie budziła nasze zaufanie i będzie miała pełne możliwości wykazania się,
jeśli chodzi o samodzielne rozwiązanie problemu odnośnie wywozu nieczystości, czy odpadów z
terenu naszej gminy. Jak najbardziej możemy zaprosić przedsiębiorców tutaj, możemy też
zaprosić przedstawicieli z domków letniskowych, mamy bardzo dużo tych domków letniskowych,
bo zdaje się to jest około 1200 na terenie naszej gminy. Więc jak najbardziej możemy tutaj więcej
osób zaprosić, tylko ja chciałbym zauważyć, że mamy coraz mniej czasu. Mamy już początek
marca. Pana Wójta zobligowaliśmy do podjęcia decyzji do połowy kwietnia z tego co pamiętam,
więc mamy coraz mniej czasu. Musielibyśmy to przyspieszyć troszeczkę, bo czas nam ucieka.”
M. Żurek „Wszystko się zgadza, tylko co Pan Wójt proponuje, to już troszeczkę za daleko. Po co
mamy się zagłębiać, ludzi angażować i wszystkich, jeśli nie wyjdziemy. Tacy przedsiębiorcy
oczywiście nam pomogą tylko my się skupimy na tym, co by było gdyby, czyli nad tym czymś,
czego zabrakło już dawno. My dawno powinniśmy mieć informacje od Wójta, że Wójt będzie
uczestniczył i tak dalej. Już się nie cofniemy do czasów, które przeszły. Dziś już nie siądziemy z
Wójtem przed posiedzeniem zgromadzenia i nie naprawimy tego, co było. Nie cofniemy tego, co
się stało.”
Wójt „Absolutnie nie zgadzam się z tymi zapisami, nie rozumiem, co to znaczy z ludźmi
niezwiązanymi ze Związkiem Gmin Wierzyca. Państwa sugestia jest taka, że ludzie, którzy są w
Związku Gmin Wierzyca nie działają dla mieszkańców. Ja się z nią nie zgadzam, dlatego że znam
wszystkich członków, którzy tam są i nie znam człowieka, który by chciał działać na szkodę
Związku Gmin Wierzyca, a taki to jest zapis, bo Państwo mówicie, że nie ludzi związanymi ze
Związkiem Gmin Wierzyca, ja tego zapisu nie rozumiem, on jest nieuprawniony, bo on sugeruje
jakieś niecne działanie ludzi, którzy są w Związku. Ja się z nimi nie zgadzam.”
M. Żurek „Dobrze, można sprecyzować ten zapis. Nie chodzi o to, że oni nas oszukują, czy coś.
Nie, przecież analiza, którą Wójt przygotowuje jest właśnie od ludzi ze Związku, czy na podstawie
danych. Tu chodziło o to, żeby nie dać im nic powiedzieć, będziemy mieli jedną i będziemy mieli
drugą. Jeżeli Wójt proponuje inny zapis, żeby ktoś się nie poczuł oszustwem, to my ten zapis
chętnie zmienimy. Tylko nie było tego zamiaru.”
R. Jażdżewski „Panie Wójcie, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest w obronie Pana. Pana
i ludzi związanych ze Związkiem. Dlatego, że nie chciałbym, żeby ktokolwiek z ludzi posądzał o
jakąś tendencyjność w ocenie w danych, które są podane, że mogą być wybiórczo podane, to jest
dla Pana. Robimy to po to, żeby Panu pomóc, żeby uniknąć jakichkolwiek insynuacji później.
Więc ten zapis, żeby wykluczyć osoby związane ze Związkiem Gmin Wierzyca, to jest dla Pana.
Przykro mi, że Pan tego nie zrozumiał.”
Wójt „Kłopot polega na tym, że Państwo nie będziecie mieli innych danych, bo ja ich nie mam i
Państwo ich nie macie oprócz tych danych, które są ze Związku. Te dane ze Związku one są ze
sprawozdań. Jeżeli mówimy o odbiorze odpadów, to są ze sprawozdań na przykład z Gostomia z
lat 2011, 2012, to są Gostomia. Dzisiaj mamy wszystkie dane i moim zdaniem więcej danych nie
będziemy mieli. To jest moje osobiste zdanie. Ewentualnie możemy mieć dane z kolejnych
miesięcy. Natomiast jest innego rodzaju problem i tu się zgadzam, że na przykład Radni, jeżeli
mają jakąś propozycję… ale panie Rafale do tego nie trzeba powoływać Komisji, ale możecie
powołać, absolutnie. Tylko te propozycje można było dawno temu złożyć i powiedzieć, słuchajcie,
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naszym zdaniem można zrobić tak, tak i tak, albo inaczej, albo przyjąć inny sposób liczenia.
Dzisiaj na razie nie mamy. Ale OK, jeżeli jest taka propozycja, to ja się nad nią zastanowię,
zobaczę, kogo do tej Komisji ja deleguję.”
R. Jażdżewski „Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że my chcemy współpracować z Panem Wójtem.
Jak czasami odnoszę takie wrażenie, że Pan Wójt mnie atakuje, że ja w jakiś sposób
zacietrzewiony jestem. Panie Wójcie, ja się cieszę, że chce Pan współpracować. Mamy jakiś
pomysł i chcielibyśmy go rozwinąć.”
A. Miszczak „Rafał, ja inne wrażenie odnoszę, ale wrażenia to są nasze w wewnętrzne sprawy.
Była taka propozycja i może warto ją rozważyć, bo każdy z nas w jakiś sposób jest emocjonalnie
związany, zaangażowane, że tak powiem, a niepotrzebny. Są tematy ważniejsze niż Ty i Twoja
aparycja. Propozycja jest taka, do rozważenia, a może weźmy jakiś audyt zewnętrzny, dla którego
będzie istotna matematyka i aspekt prawny. Ale to było na czas przed, a teraz mamy
doświadczenia.”
R. Jażdżewski „Ja się zwróciłem o udostępnienie takiej analizy Panie Wójcie wnioskiem i czekam
na to, co otrzymam. Ja czekam, ale Państwo Radni może nie wiecie, ja zwróciłem się do Pana
Wójta, czy była zrobiona jakakolwiek analiza, jakieś badania na temat tego, czy my na tym
skorzystamy na przystąpieniu do Związku Gmin Wierzyca i jeżeli coś takiego było, to poprosiłem
o udostępnienie tego.”
Wójt „To nie jest analiza mówiąca o tym, czy my na tym skorzystamy, to jest analiza na podstawie
ilości odpadów, które były wiadome i pewnej prognozy, analiza kosztów. Tam będziecie mieli
analizę na te cztery sposoby, od metra kwadratowego, ilości wody, od mieszkańca i od posesji, ale
posesji, nieważne czy nas mieszka dwoje, troje, czy pięcioro, posesja. Jak dobrze pamiętam, już
wtedy prognozowano, niestety, jeżeli chodzi o gminę Kościerzyna, tak jak prognozowano.
Niestety te prognozy się sprawdzają. Nawet, co więcej powiem, te prognozy były bardziej
optymistyczne niż jest. 4500 ton jak dobrze pamiętam było zaprogramowane na 2018 rok, może
się mylę, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo nie mam tego tutaj przed sobą. Tam było od
3000 do 4000 i tak szło w górę. Ale to Państwo dzisiaj dostaniecie, miało być wczoraj,
zastanawialiśmy się, bo to jest w Excelu, ale Pani Kasia mówiła, że nie macie w programie Excela
i trzeba to przerobić na Pdf-a.
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja jeszcze rozumiem, że wniosek Pana Andrzeja polegał na
tym, żeby firma zewnętrzna, Biuro Prawne przedstawiło nam, może nie tylko skutki wyjścia, drogi
i możliwości jakie będą dla nas najkorzystniejsze, w jaki sposób powinniśmy pertraktować z firmą,
która do tej pory te śmieci wywozi, a nawet powinna być też analiza tego w jaki sposób ten wywóz
zorganizować, żeby on był dla nas tańszy.”
R. Jażdżewski „A kto wyłoni tą firmę?”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja myślę, że jeżeli taka wola rady będzie, w działalności rady
mamy środki jakie mamy.”
R. Jażdżewski „Ja zmierzam do tego kto wyłoni tą firmę, bo środki to jest jedna rzecz, ale kto
wyłoni tą firmę? Powiedzmy, damy zapytanie, zgłosi się kilka firm, zakładam, może być kilka
firm, które się specjalizują, to kto ją wyłoni?”
Wójt „Ja mam taką propozycję. Proszę zapoznać się z tym materiałem, który jest. On jest
materiałem bardzo obszernym uwzględniającym cały szereg rzeczy, o których my tutaj nie
mówimy, bo my bardzo skrótowo niektóre rzeczy omawiamy, a tam to jest po kolei dla każdej
gminy, bo każda gmina to dostała kiedyś, było to na podstawie danych jak powiedziałem 2011,
2012, 2010 rok, nie wiem czy można do końca w pełni poważnie traktować, ale oni nie zrobili
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tego tak, oni zrobili korektę w stosunku do pewnych danych dotyczących średnich w ogóle, które
gdzieś tam obowiązują i zrobili pewną korektę i możemy się umówić. Pani Kasiu my to wyślemy
dzisiaj? Tak, możemy się umówić na kolejne spotkanie. Do 14 marca mamy zebrania wiejskie, to
może 8 moglibyśmy się spotkać.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Ja myślę, że każdy z Radnych chciałby mieć, ja tutaj będę się
upierał, bo każdy ten wniosek dostał na maila i rozmawialiśmy między sobą i chcielibyśmy mieć
mimo wszystko opinię pod względem prawnym.”
Wójt „Taka opinia jest przygotowywana przez panią Anetę. Ona będzie. Ono jest pozytywna. Nie
ma problemu z wyjściem ze Związku Gmin Wierzyca. Konsekwencje są bardzo określone. Można
powiedzieć, dzisiaj już wiemy z Panią Anetą jedną rzecz, że wszystkie zobowiązania, które są
wobec Związku, Związek będzie musiał nadal nam ściągać. Czyli płatności, które nie są zapłacone
przez mieszkańców będzie musiał ściągać. To są zobowiązania mieszkańców. W momencie
wejścia ze Związku płatności będą realizowane już na nas i wtedy te osoby, które nie będą płacić,
wtedy my to będziemy ściągać. To są płatności, które są realizowane przez Związek, więc do
momentu realizowanie płatności przez Związek za śmieci, to Związek musi otrzymać płatności.
Składki płacimy za czas, w którym jesteśmy w Związku. My tą dopłatę w kwocie 240000 zł już
zapłaciliśmy.”
Przewodniczący Rady A. Bober „My możemy jako Komisja zastanawiać się o tym mając dane
Pana Wójta, jak zorganizować ten wywóz, w jaki sposób go usprawnić, żeby te koszty realnie
spadły, ale w sposób prawny.”
R. Jażdżewski „Pan Wójt na spotkaniach wiejskich zarzuca nam to, że myśmy jakoś się nie
ustosunkowali, dlatego pomysł z tą komisją, bo chcielibyśmy odnieść się do tego, żeby wspólnie
zaproponować, co dalej. To jest najważniejsze.”
Wójt „Ja po pierwsze nie zarzucam, tylko powiedziałem, że Państwo otrzymaliście miesiąc temu
tę moją analizę. Załóżmy, że ona jest nieudolna, niepełna, nie wiem co tam jeszcze i można do tej
pory było wnieść do niej uwagi. Ja powiem prosto, możecie się ze mną zgodzić lub nie, moim
zdaniem innych danych nie będziecie mieli. Chodzi o to, żeby te dane, które dostaliście spróbować
wykorzystać w taki sposób, który jest Wam bliski, bo rozumiem, że Wam jest bliski sposób
wyjścia ze Związku, czyli trzeba pokazać, że przy tej ilość odpadów dostali, a nie dostaliście ilości
tych odpadów miesięcznie? Pani Kasiu jeszcze ta ilość odpadów miesięcznie, to ją jeszcze
dostaniecie, bo teraz mi się przypomniało. Chodzi o to, że my musimy na czymś się oprzeć. Nie
ma innych danych. Możemy zarzucać tym danym nierzetelność, mówimy, że nam dowożą,
nieważne, my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Innych danych nie ma i innych danych
nikt nie ma. Natomiast dane z Grontmija, które były oparte na danych z poprzednich lat one są
pewną symulacją tego, co się ma wydarzyć również w oparciu o to, jakie były średnie odbioru w
Polsce. Jak Państwo to zobaczycie, to zachęcam, żeby zapoznać się z tym. To jest kwestia czytania,
bo to nie są proste rzeczy, ja też mam z niektórymi rzeczami problem, bo one są robione przez
analityków, więc oni posługują się różnymi narzędziami analitycznymi. W Związku też o tym
mówimy. To nie chodzi o to, że ktoś chce uporczywie trzymać się przy pewnym rozwiązaniu. Raz
to jest analityka, którą my zrobimy, drugi raz jest to co zaproponuje rynek. Przed przystąpieniem
do przetargu były rozmowy z wieloma firmami prosząc ich, nakłaniając ich do przystąpienia do
przetargu. Jakoś dziwnie, pomimo tego do przetargu przystąpiło tyle firm ile jest. Ja przestrzegam
przed jedną rzeczą, że nam się wydaje, że będziemy rozmawiać z firmami, one nam coś
przyobiecaną i one przystąpią do przetargu. Były zapytania w trakcie ogłoszenia przetargu o to, o
tamto. Pomimo tych zapytań i odpowiedzi firmę nie przystąpiły do przetargu. Nie wiem dlaczego.”
F. Niklas „U mnie jest tylko spostrzeżenie takie i czy ktoś z Radnych na otwarte konto, że każdy,
który będzie zainteresowany sobie może brać ile będzie chciał. Tak został przyjęty statut Gminy
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Wierzyca i to robili wybitni ludzie, wójtowie, burmistrzowie, ale zapomnieli żeby furtkę zamknąć
do konta naszego. Jaki my mamy wpływ, że im zabraknie pieniędzy, to oni siłą nam wezmą, bo
my musimy dać. Jak my możemy dawać społeczne pieniądze, jak my nie mamy na nie wpływu.
Oni sobie wezmą ile chcą. Tu jest błąd, bo Statutu nam nie zmienią i przez to trzeba wyjść z
Wierzycy, a później pomyśleć co robić dalej.”
Wójt „Panie Franku, niestety muszę po raz kolejny zwrócić Panu uwagę, że Pan mówi nieprawdę.
Po pierwsze Związek Gmin Wierzyca nie bierze nic, tak jak Pan mówi bez naszej zgody. Po drugie
to tylko wynika ze strat wynikających z funkcjonowania. Ja Panu to mówiłem, nie wiem po raz
który mam to mówić, że na przykład z faktu, że nasi mieszkańcy nie płacą mówiłem 13% i Panie
Franku jeżeli będziemy samodzielnie, może tak się stanie, oby, to ja jestem wtedy ciekaw. To jest
nasza wspólna odpowiedzialność, bo jeżeli podejmiemy taką decyzję, to będziemy musieli być za
nią odpowiedzialni. Jeżeli przyjdzie taki czas, kiedy przyjdzie, sprawdzam i okaże się, że mieliśmy
rację, że ceny będą niższe, to chwała. Ale jeżeli przyjdzie taki czas i przyjdzie, sprawdzam i się
okaże, że cena niestety nie będzie nawet niższa, a może trochę wyższa, a przyjdzie już z budżetu
gminy dopłacać. Chodzi tylko o to żebyśmy mieli tą świadomość, a potem nie uciekali znowu w
takie coś, że to na pewno Wójt, bo Wójt coś zrobił. Nie, dlatego jest ta analiza, macie wnieść do
niej uwagi, dobrze, chcecie powołać komisje, ja wyznaczę dwie osoby do tej Komisji, nie będę w
niej uczestniczył, macie swoje uwagi, ja też robiłem analizy, przedstawicie Wy, przedstawimy my,
to znaczy przedstawimy razem i zobaczymy, w którym miejscu się spotkamy. Nie po to żeby się
spierać, ale po to żeby znaleźć rozwiązanie. Moim zdaniem problemem dla nas jest ilość śmieci.”
M. Żurek „Panie Wójcie, mówi Pan, że się nie odnieśliśmy do tego, ja się odnoszę cały czas, a
najważniejszym takim moim, ale co do tego co Pan przedstawił, siedział Pan, liczył, ja też siedzę,
liczę, do czego innego zmierzam, Pan operuje danymi otrzymanymi ze Związku, a według mojej
wiedzy i informacji otrzymanej ze Związku wieloma takimi danymi Związek nie posiada. Tu jest
ten brak zaufania, że Wójtowi się podaje dane cyfry, może to jest prawdziwe, a mi się poddaje, że
nie posiadamy takich danych. Odpowiedzi Związku były takie, związek nie dysponuje danymi.”
Wójt „Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz za siebie, bo tutaj odpowiadam za siebie, my jako
członkowie zgromadzenia otrzymujemy te dane przy każdym spotkaniu, czasami one są pełne,
czasami z pełnego okresu, czasami nie, w zależności od możliwości funkcjonowania biura.
Natomiast te dane, które ja przedstawiłem to są dane ze Związku. Ja innych danych nie mam, bo
Związek też dysponuje danymi na podstawie przesłanych informacji ze Starego Lasu. W Starym
Lesie, ja już to mówiłem dziesięć razy, śmieci są ważone i to są różne śmieci i Związek Gmin
Wierzyca sam tych śmieci nie waży. Ważone są śmieci w Starym Lesie. Kiedy Wy chcecie tę
komisję powołać?”
Przewodniczący Rady A. Bober „Już w tej chwili ustalić by trzeba było kandydatów, powołać
by trzeba było. Komisję szybko musimy powołać w tej chwili. Żebyśmy się nie musieli spotykać,
a Komisja mogłaby działać ja myślę, że Pan Wójt tą komisje powoła, a my delegujemy Radnych
do prac tej Komisji.”
R. Jażdżewski „Panie Przewodniczący, myśmy złożyli wniosek, żeby to rada powołała komisję,
bo rada może powołać komisję w dowolnej sprawie. Mamy tam wskazane w naszym piśmie, we
wniosku, mówimy o dwóch Radnych i dwóch pracownikach, ale wcale to nie musi być w ten
sposób, bo to jest dowolna liczba. Może być trzech Radnych i trzech pracowników urzędu, to nie
ma znaczenia większego.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Kwestia jest jaką obieramy drogę.”
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R. Jażdżewski „Panie Wójcie, pan jest jednym z dwudziestu w zgromadzeniu Związku i ma Pan
dobre pomysły, bo ja widzę, że Panu zależy i chciałbym żebyśmy sami rozwiązywali problem
dotyczący śmieci, żeby Pana pomysły mogły być realizowane. Chcemy Panu pomóc.”
Wójt „A wie Pan, jaki jest największy problem w Związku, to jest moje osobiste zdanie, że Zarząd,
w którym ja byłem uległ radzie, tak jak Wy to proponujecie. Zobaczycie, do czego dojdziecie.
Dojdziecie do tego, żeby uzyskać dobrą cenę, to musimy obniżyć standard obsługi i zobaczycie
jak to będzie odebrane przez ludzi. To o czym ja mówiłem, nie możemy podwyższać standardu
obsługi, bo będzie on kosztowny. Na co były takie głosy, ale zróżnicujecie, bo jeżeli tego nie
zrobimy, że na przykład do miejsc trudno dostępnych będą raz w miesiącu odbierane śmieci. Ale
dajmy już spokój.”
R. Jażdżewski „Ja też myślę, zakończmy ten temat. Panie Wójcie, ja myślę, że Pan apeluje do nas
żebyśmy byli potem odpowiedzialni. Bądźmy odpowiedzialni, podejmijmy decyzję, bądźmy za
nie odpowiedzialni. Jest nas 15 Radnych, każdy z Radnych uczestniczył w rozmowach, są one
przez 1,5 roku toczone, ja myślę, że wszyscy się już wypowiedzieli, mamy wyrobione zdania,
teraz już stoimy na progu. Albo przejdziemy ten próg, albo się cofniemy.”
A. Miszczak „Panie Wójcie, czy jest prawnie możliwe żeby systemem objęte były tylko
nieruchomości zamieszkałe, czyli żeby były wyrzucone letniskowe i z działalności. My
występujemy z taką propozycją do Związku Gmin Wierzyca. Jeżeli oni nam się nie zgadzają, to
jest to asumpt do tego żebyśmy wyszli.”
Wójt „Oczywiście, że jest możliwość, ja o to apelowałem, chociaż dzisiaj widzę, że gdyby tak
było to byłby jeszcze większy problem. Dlaczego? Bo w przypadku przedsiębiorców tak jak
mówiłem, że mają ten dom to oni dzisiaj muszą mieć chociażby tą minimalną ilość koszy u siebie,
to znaczy minimalną ilość w działalności gospodarczej, a czy przerzucają do domów tego to nie
wiem, mamy takie podejrzenia. Jakbyśmy ich w ogóle wyłączyli, to w ogóle by nie było żadnej
kontroli nad tym. Nie mamy kontroli nad jedną rzeczą, czy oni odpady komunalne wyrzucają
znowu więcej. Przedsiębiorca nie traktuje odpadów komunalnych jak odpady komunalne, tylko
odpady często produkcyjne wrzuca do odpadów komunalnych. On po prostu traktują odpady
produkcyjne jako komunalne. Co więcej, nie wrzuca ich do pojemników, za które powinien
zapłacić, tylko wrzuca je do naszych pojemników za 54 zł. Jak my to skontrolujemy, jak oni nie
będą w systemie, to i tak tego nie skontrolujemy. Chyba, że zrobimy im kontrolę, ale nie wiem
czy to my, czy WIOŚ powinien zrobić kontrolę. Tak jak powiedział mi jeden z przedsiębiorców z
Kościerzyny, ona ma jakieś ścinki, czy coś i teraz, ale żeby te ścinki, bo nie ma na nie odbiorców
on to musi wieźć 200, czy 300 km i płacić tam jeszcze, to do jakiej decyzji doszedł, no to wrzuca
jako odpady komunalne. Jeszcze pytanie gdzie to wrzuca. Gdyby on jeszcze wrzucał jako odpady
komunalne i zapłacił DO-2 to jest OK, ale jak on je dorzuca do naszych 54 zł, a proszę Państwa
tutaj moim zdaniem nie będzie żadnej dobrej kontroli, bo nie zapanujemy nad tym. Możecie
mówić co chcecie, myśmy naprawdę starali się to rozwiązać. Chyba, że za każdym będzie stał
strażnik i będziemy sprawdzać co tam jest. To jest po prostu niemożliwe. Tylko jest jeszcze inna
historia na przykład z letniskami. Dlaczego w letniskach jest ryczałt? Jest ryczałt i to jest dobre
rozwiązanie, chociaż niektórzy na to narzekają, bo mówią, że są krótko. Ale ryczałt powoduje
jedną rzecz, my tylko musimy udowodnić, że ten człowiek tam przebywa. U nas na 1205 działek
letniskowych, bo tyle płaci podatek, ze Związku mamy informacje, że do tej pory deklarację
złożyło 860, czy 870, to oznacza, że 300 ileś nie złożyło. Teraz Związek będzie pisał do nich,
dlaczego nie złożyli, proszę złożyć deklarację. Oni w większości złożyli deklarację zerową. U nas
sytuacja będzie podobna i tylko będziemy musieli mieć Straż Gminną, która będzie jeździła i
kontrolowała, ale ja powiem tak, przy dwuosobowej Straży Gminnej my sobie możemy
kontrolować. Oczywiście jakąś część skontrolujemy.”
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Przewodniczący Rady A. Bober „Ja myślę, że to są wszystko tematy na… jeszcze Pan Andrzej.”
A. Miszczak „Odpady elektroniczne, bo na przykład na terenie miasta jakby mieszkańcem to był
punkt zbiórki i miejsce zbiórki i my nie płaciliśmy. Oddawaliśmy te odpady i firma zabierała je.
Jakie są koszty odbierania odpadów elektronicznych ponoszonych przez nas?”
Wójt „Dzisiaj każdy też może odnieść taki odpad do Kościerzyny do SITY, każdy kto jest
mieszkańcem i nie prowadzi działalności gospodarczej. Kiedyś były firmy, które robiły objazd,
ale one chcą już mieć dzisiaj zapłacone, za darmo tego nikt nie zrobi. To wynika często z tego, że
w ramach tych odbiorów okazuje się, że część ludzi sprytnych opróżniła to i może dostać
pieniądze. Zostawiają często rzeczy, które z punktu widzenia tego zbieracza są mało wartościowe,
albo są kosztem dla niego. Zarząd podjął decyzję, chyba podjął decyzję, moim zdaniem niesłuszną,
że nie odbiera odpadów w metrach sześciennych, ale te odpady i tak znajdują się w naszych
koszach. Firmy budowlane znajdowały ludzi i oni oddawali im swoje. Ilość odpadów, to nas
determinuje, jeżeli my mamy 4500, ja to liczę naprawdę, czy wiecie przy jakiej stawce my
wyjdziemy, przy stawce 280-270 za tonę. Ja rozmawiałem z przedsiębiorcami. To jest stawka
niemożliwa. Czyli ja rozumiem, powołamy Komisję zarządzeniem Wójta, Wy ustalicie dwóch
przedstawicieli, ja dwóch przedstawicieli, ustali się pierwsze spotkanie, ustalicie harmonogram
prac. Martwi nas dostęp do informacji, tutaj jest Pan skarbnik, jest wydział osobowy, czyli
dotyczący ilości osób, takie rzeczy, wszystko jest dostępne.”
Przewodniczący Rady A. Bober „W związku z tym, że to mają być osoby powołane proszę o
wskazanie, kto chce brać udział w pracach tej Komisji lub wskaże któryś z Radnych.”
R. Jażdżewski „Ja zgłaszam Pana Marcina Żurka jako osobę dobrze zorientowaną w temacie,
osoba, która na pewno dużo wniesie do tej Komisji. Drugą osobę, którą bym chciał zgłosić to Pana
Andrzeja Miszczaka, osobę, która się zaangażowała i ma też dużą wiedzę.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Czy te osoby, które zostały zgłoszone wyrażają chęć pracy w
tej Komisji.”
Marcin Żurek i Andrzej Miszczak wyrazili chęć pracy w Komisji.
Przewodniczący Rady A. Bober „Czy ktoś jeszcze chce brać udział w pracach tej Komisji, być
wydelegowany jako członek. Czyli zostały podane dwie kandydatury. Rozumiem, że wyrażają
chęć pracy w tej Komisji. Czy Państwo Radni są za tym, żeby głosować jawnie, żeby
oddelegować? Rozumiem, że wszystkie za. Głosowanie będzie jawne. Kto z Państwa Radnych
jest za tym, żeby Pan Marcin Żurek i Pan Andrzej Miszczak uczestniczył w pracach tej Komisji:
W wyniku głosowania (11 Radnych głosujących):
za – 11
W związku z powyższym kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.
Wójt „Jeszcze ostatnią uwagę, bo kolega Rafał Jażdżewski mówił o wspólnej odpowiedzialności.
Ja niestety ze Związku Gmin Wierzyca, gdzie współpracuje się z ludźmi poważnymi. mam
zupełnie inne wrażenie, bo pamiętam dokładnie kto jakie zgłaszał uwagi, kto jakie wnioski i
minęło 1,5 roku i te osoby absolutnie nie pamiętały, że głosowały za konkretnymi rozwiązaniami.
U nas też jest często podobnie, że nie głosowaliśmy, potem się okazało, że głosowaliśmy. Także
dajmy spokój temu jak to było, bo nie, że ja tu jestem bez winy, że jestem taki super, ale staram
się pamiętać, co mówiłem.”
R. Jażdżewski „Rozumiem, że chodzi o Związek Gmin Wierzyca, dlatego obserwuję Pana od
dłuższego czasu i widzę, że ma Pan dobre pomysły, widzę, że chce Pan dobrze, zatem chcemy
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Panu pomóc. Chcielibyśmy, żeby Pan te dobre pomysły mógł wykorzystać u nas, a nie tam
Starogardzie, gdzie rzeczywiście nie słuchają Pana.”
A. Miszczak „Panie Rafale, ja nie mam nic do Pana fizjonomii, ale jeżeli poczuł się Pan dotknięty,
to przepraszam.”
R. Jażdżewski „Dziękuję, jest dobrze.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Dostaliśmy zaproszenie, kwestia jest tego, zaproszenie
dotyczące uzdrowiska, z Rady Gminy uczestniczyło więcej niż z miasta.”
R. Jażdżewski „Sześciu nas było, a od nich czterech Radnych było.”
Przewodniczący Rady A. Bober „W związku z tym kwestia jest tego, że Pan dr Tomasz
Ołdytowski jest autorem koncepcji uzdrowiska i zapewnił nas, że jeżeli to uzdrowisko miałoby
funkcjonować w jakiś tam strefach, to my jako gmina możemy strefę wskazać, która nam nie
będzie w niczym kolidować z jakimikolwiek planami, czyli jak gdyby dać miastu do dyspozycji
wszystkie tereny leśne. W związku z tym mam pytanie do Radnych, bo każdy z nas zdaje sobie
sprawę, że oni się spotykają, bo spotykają się i gdyby nie było naszej akceptacji w tym kierunku,
to to uzdrowisko nie powstanie.”
R. Jażdżewski „Dokładnie, bo oni nie mają możliwości.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Czy taki pogląd w tej sprawie Państwo też wyrażacie?
Najpierw miasto musi się zdecydować, żeby to uzdrowisko powstało.”
R. Jażdżewski „Ale ono nie ma się co tu dużo określać, oni bez nas tego nie zrobią. To co, oni
mają podjąć decyzję na naszym terenie? Nie, nie mogą. Tylko w związku z tym pytam się Was
Państwa jako Radnych, czy jeżeli dotyczyło to by terenów naszych leśnych typu Wierzysko,
Strzelnica, niekoniecznie Szarlota, wszystkie tereny żwirowe możemy wyłączyć i będziemy
decydować jaka jest ta strefa.”
R. Jażdżewski „Ale wtedy dzielimy sołectwo. Za Wierzyskiem są tereny borowiny.”
Przewodniczący Rady A. Bober „Jeżeli dzielimy sołectwo, z którego zabieramy użytki leśne, to
praktycznie, to jak gdyby go nie dzielimy. Sołectwo nie ma w związku w tym żadnych strat. Ja się
Państwa pytam jakie jest zdanie. Jeżeli miasto zdecyduje się na to uzdrowisko, to czy my jako
gmina damy im możliwość stworzenia nie ograniczając w żaden sposób naszych mieszkańców.”
M. Seyda „Ja obserwuję to już od lat chyba z 15, jak to Zdzisław Czucha zgłosił ten projekt, on
chyba jest autorem tego uzdrowiska. Uważam, że to jest bardzo mądra propozycja, chociaż z
Panem Czuchą często się nie zgadzałem, ale tu przyznaję rację. Trochę to karkołomne, bo weźmy
pod uwagę skażenie środowiska, powietrza w Kościerzynie. Jest fatalne, najgorsze w
województwie. Nie mamy żadnych przesłanek, ale to co przedstawił ten doktor, co przedstawili ci
Panowie, gdzie założono uzdrowisko na Mazurach, byliśmy na spotkaniu, a przede wszystkim
interes nas wszystkich, przede wszystkim, nade wszystko szpitala kościerskiego. Tu chodzi o
uratowanie naszego szpitala, który nie jest wykorzystywany w tej kubaturze jakiej jest. Biorąc pod
uwagę warunki, jakie tam istnieją, jakie zostały stworzone, biorąc pod uwagę część naszej gminy
jak najbardziej uważam za zasadne. Ja wiem, że część z Państwa będzie przeciwna, ale uważam,
że to jest dobry pomysł na rozwój dalszy Kościerzyny.”
A. Maliszewski „Ja zadałem pytanie przede wszystkim Panu Burmistrzowi Czusze, u którego
poważne oburzenie wywołało. Moje pytanie było następujące, skoro przedstawił nam tam Pan
Czucha dokumenty, które były z czerwca 2002 roku, w których zostało podpisane porozumienie
z ówczesnym włodarzami naszych samorządów, był tam Pan Czucha, był Pan Waldemar Tkaczyk,
był też Pan Wiesław Baryła, więc mieli tam zaplanowane jakieś działania i ja się zapytam wprost
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dlaczego wtedy w 2002 roku, kiedy oni wszyscy działali w jednym stowarzyszeniu, jednomyślnie
generalnie podejmowali jakieś działania, dlaczego wtedy nie poszli szerszym frontem w celu
utworzenia tego uzdrowiska, był to czas kiedy Gołdap tworzył się, więc jakiś dobry klimat w
Polsce na ten temat był. Zamiast jakiejś konkretnej odpowiedzi uzyskałem jakieś pretensje
generalnie rzecz biorąc, że się czepiam. Moje pytanie było jasne. Ja powiedziałem, czemu się zajęli
poniekąd niektórymi duperelami zamiast konkretnymi sprawami. Pan Czucha odpowiedział mi,
że miasto wywiązało się ze sprawy. Ja rozumiem, że była poprawa jakości powietrza,, która
generalnie w mieście się nie poprawiła w centrum i nie poprawia niestety. Termomodernizowali
budynki, ale czy to ma wpływ na uzdrowisko, śmiem wątpić. Może miało mieć to wpływ na
poprawę tego powietrza, ale do niczego nie wpłynęło. Budowa hali Sokolnia. Cały czas się używa
argumentu, że jest to robione pod szpital, więc jaki tu ma wpływ budowa hali Sokolnia. Jestem w
stanie zrozumieć, że wpływ ma budowa basenu, bo to jest jednak organizm położony bliżej
szpitala i w tej całej koncepcji jest połączony. Konkretnej odpowiedzi na to pytanie, dlaczego
wtedy nie podjęli działań nie uzyskałem. Bardziej pretensje, że trzeba było się zająć, że gmina nic
nie zrobiła i na tym się ta dyskusja skończyła. Ja bym proponował żebyśmy tego 11 marca się
naprawdę spotkali szerzej, wysłuchali, bo sam pomysł w sobie na pewno nie jest jakiś śmiem
powiedzieć głupi, czy ten. On ma szansę realizacji w jakiejś perspektywie czasu, tylko do tego
trzeba podejść z jakimiś pomysłem i z jakimś rozmysłem. Nie ma tutaj się o co czarować. Nie
skreślajmy tego jednolicie, że zaraz skreślamy, przyjrzyjmy się, posłuchajmy, porozmawiajmy z
radnymi, w jakiej perspektywie czasu jest to do zrobienia. Moja uwaga jeszcze jedna była co do
szpitala, bo padały różne daty. Pan doktor powiedział, że to uzdrowisko jesteśmy w stanie
utworzyć w ciągu 3 lat, natomiast wcześniejsze nasze spotkania mówiły o perspektywie 15-20letniej, więc było moje pytanie do Zarządu szpitala jak oni sobie wyobrażają funkcjonowanie
szpitala, że w tym momencie jakąś część szpital ma niewykorzystaną i ten Zarząd jest rozliczany
chyba z działań bieżących, ma budżet na dany rok określony, musi co roku wyliczać z jakiś
działań, a nie, że on za 15 lat dopiero wykorzystane 1/3, ¼ swojej powierzchni, bo powstanie
uzdrowisko. Tam też nie uzyskałem jakiejś konkretnej odpowiedzi.”
Wójt „Ja tutaj dziękuję za taki głos rozsądku kolegi Mariana Seydy i kolegi Arka Maliszewskiego.
Jeżeli mówimy o jakichś rozwiązaniach, to powinniśmy z góry zakładać, że coś jest dobre, czy
coś jest złe, tylko zastanowić się nad tym, czy ten pomysł jest proponowany i on przyniesie nam
kiedyś jakieś pożytki, bo o czym mówi kolega Arkadiusz Maliszewski za 3 lata tak jak powiedział
doktor Ołdytowski dokumentacja może byłaby gotowa, ale jeżeli za 3 lata, a na pewno jakość
powietrza się nie poprawi, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jeżeli miasto Kościerzyna poważnie
podchodzi do problemu uzdrowiska, to będzie musiało zrobić wiele, żeby ta jakość powietrza się
poprawiła. Nam na przykład jako mieszkańcom Gminy Kościerzyna powinno na tym zależeć, bo
miasto Kościerzyna jakby oddziałuje na nas, bo to jest duży teren i to powietrze w różne strony
przechodzi. Ale jak mówimy o złym powietrzu, to ono nie tylko jest złe w mieście Kościerzyna,
ale ono jest złe w Wielkim Klinczu, o innych miejscowościach nie będę się wypowiadał, bo
mieszkam w Wielkim Klinczu i myślę, że kolega Piotr się ze mną zgodzi i kolega Arek. Jeżeli jest
pewien pomysł na uzdrowisko, on się może wydawać nam daleki, odległy i w ogóle czy on jest
racjonalny do końca dzisiaj nie umiemy odpowiedzieć. Powiedzieliśmy sobie, że my jako gmina
i z tego co słyszę jako miasto Kościerzyna, jedyne nasze zaangażowanie na realizację tego
projektu, finansowe, to jest realizacja przygotowania dokumentów. Na pewno nie realizacja
samego projektu, bo gminy Kościerzyna nie stać na realizację samego projektu. Na to musi szpital,
musi Spółka jakaś się zawiązać i sama znaleźć pieniądze. My, to o czym mówi tutaj kolega
Arkadiusz Maliszewski, 3 lata, to ewentualnie znalezienie kilkudziesięciu tysięcy złotych na
opracowanie tej dokumentacji. Ja tak to widzę. Uważam, że to jest ewentualna realność. Na koniec
powiem jedną rzecz, wydaje mi się, że Gmina Kościerzyna i Państwo jako Radni powinniśmy
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podjąć jakąś decyzję, czy w lewo, czy w prawo, żeby kogoś nie zwodzić i powiedzieć tak, albo
tak i zamknąć temat.”
M. Żurek „Z powodu ogromu prac, zaangażowania, trudu włożonego w pracę Komisji Rolnictwa
i Leśnictwa wnoszę o podwyżkę dla Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa w
wysokości 25%. Czy można wnieść o taką podwyżkę?”
Przewodniczący Rady A. Bober „Można wnieść o nagrodę niedźwiedzia, czy coś takiego.”
M. Żurek „W związku z tym wycofuję mój wniosek.”
Ad. 7
Na tym Sesja Rady Gminy Kościerzyna została zakończona o godzinie 12.30.
Prot. PO.
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