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OR-RM.0002.10.8.2014
Protokół Nr LV/14
z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 24 września 2014 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24
Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom P. Włodzimierz Domek przewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie.
Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Stanisław Gliszczyński
Pan Leszek Czerkawski
Pan Tomasz Angielczyk
Pani Barbara Koniarska
Pani Katarzyna Radtke-Izbaner
Pan Maciej Makowski
Pan Zenon Rydelski
Pan Bolesław Grygorewicz
Pan Rafał Bułka
Pan Jan Michalski
Pan Wojciech Porzych

-

Burmistrz Koronowa.
Zastępca Burmistrza Koronowa.
Skarbnik Gminy.
Kierownik Wydziału FB UM w Koronowie.
Kierownik Wydziału RGGiOŚ UM w Koronowie.
Dyrektor M-GOSiR w Koronowie.
Dyrektor M-GOK w Koronowie.
Dyrektor ZGKiM w Koronowie.
Radca prawny UM w Koronowie.
Komendant Gminnego Zarządu MG ZOSP RP.
Starosta Bydgoski.

Ad. 1. Otwarcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady powitał przybyłych na obrady LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek stwierdził
prawomocność obrad LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych. Nieobecny radny P. Tomasz
Poraziński.
Listę obecności radnych dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 1.
Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad LV sesji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad
dzisiejszej sesji punktu 6a – wręczenie Medalu Starosty Bydgoskiego za zasługi dla Powiatu
Bydgoskiego.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wpłynęły do mnie dwa wnioski Burmistrza
Koronowa dotyczące wprowadzenia do porządku obrad dzisiejszej sesji dodatkowych
punktów.
Pierwszy wniosek z dnia 16 września 2014 r. dotyczy rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie nabycia nieruchomości gminy Koronowo.
Rozpatrzenie tego projektu uchwały wprowadzam jako punkt 12a.
Drugi wniosek Burmistrza Koronowa wpłynął 17 września br. i dotyczy rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiskitno.
Rozpatrzenie tego projektu uchwały wprowadzam jako punkt 16a.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy są jeszcze inne wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad sesji?
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Proszę o wprowadzenie do porządku obrad
sesji punktu 16b. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Wiskitno.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek odczytał poniższy porządek obrad LV sesji.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad LV sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z
wykonania uchwał.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
6a. Wręczenie Medalu Starosty za zasługi dla Powiatu Bydgoskiego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze
2014 roku oraz informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014 – 2022.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2014.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
11. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych
jednostek pomocniczych – sołtysów.
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad

udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.
12a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy
Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy
finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C
Koronowo -Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie”.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów
głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa
______________ na działania Burmistrza Koronowa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa
____________________ na działania Burmistrza Koronowa.
16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Wiskitno.
16b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie używania herbu i barw Gminy Koronowo.
17.
18.
19.
20.

Składanie interpelacji.
Zapytania, wnioski i informacje.
Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Koronowie.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad LV sesji.
Salę obrad opuścił radny P. Sławomir Marszelski. Obecnych 19 radnych.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Radni jednogłośnie 19 głosami „za” przyjęli protokół z obrad
Koronowie.

LIV sesji Rady Miejskiej w

Na salę obrad wrócił radny P. Sławomir Marszelski. Obecnych 20 radnych.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między
sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady przedstawił
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński.
Salę obrad opuścił radny P. Artur Koper. Obecnych 19 radnych.
Informację z wykonania uchwał przedstawił Z-ca Burmistrza Koronowa P. Leszek Czerkawski.
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Sprawozdanie i informację na piśmie dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik Nr 2.
Ad. 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Informację o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach przedstawił
przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek.
Informację na piśmie dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik Nr 3.
6a. Wręczenie Medalu Starosty za zasługi dla Powiatu Bydgoskiego.
Starosta Bydgoski P. Wojciech Porzych oraz przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego P.
Zenon Rydelski wręczyli Medal Starosty za zasługi dla Powiatu Bydgoskiego rolnikowi Panu
Andrzejowi Górskiemu z Tryszczyna.
Starosta Bydgoski P. Wojciech Porzych – Dzisiaj macie Państwo do uchwalenia projekt
uchwały w sprawie dofinansowania drogi powiatowej na milion dziesięć tysięcy złotych,
chodzi o ul. Pomianowskiego i Paderewskiego. Tak już jest i jedni z was nie zgadzacie się z
tym, że niektóre inwestycje dróg powiatowych przechodzą w radzie powiatu za wsparciem
samorządu gminy. Połączenie Nowej Wsi z Solcem Kujawskim, tam ponad milion złotych,
samorządy dołożyły do tej inwestycji. Dwie inwestycje w Gminie Białe Błota tj. droga
Kruszyn-Ciele, pół miliona. Druga droga w tym roku oddana Łochowo-Lipniki, trzysta tysięcy.
Rozmawiałem z Panem burmistrzem, bo zależało mi na tym, żeby na Pomianowskiego i
Paderewskiego złożyć wniosek do Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na koniec
września i żeby gmina wsparła finansowo ten projekt. Zrozumienie znalazłem pełne. Pojawiła
się okazja na ściągnięcie do Gminy Koronowo ok. 5 mln zł, bo to macie Państwo w planie
budowę drogi gminnej Bytkowice-Wtelno, a powiat ma w planie rozbudowę drogi powiatowej
ul. Pomianowskiego. Wniosek do narodowego programu wygląda w ten sposób, że za różne
rzeczy, różne elementy projektu, które będą na drodze są określone punkty. Suma punktów
decyduje o miejscu w rankingu. Oczywiście wyższe punkty w rankingu przechodzą. Jeden
punkt daje dużo i jest tam bardzo duży ścisk. Na, co mamy wpływ, to realizujemy. Tutaj na
pewno mamy wpływ na punktację za wzajemnie dofinansowanie. Za dofinansowanie
jakiekolwiek 10% jest jeden punkt, za dofinansowanie między 10-30% są dwa punkty. Za
dofinansowanie ponad 30% są 3 punkty. Powiat wywołał już uchwałę o dofinansowaniu
inwestycji naszej gminnej kwotą 595 tys. zł. Uzgodniliśmy z Panem burmistrzem, że wniesie
projekt uchwały na sesję, o dofinansowaniu na milion dziesięć tysięcy złotych naszej
inwestycji powiatowej. W związku z tym ta propozycja moja na sesji rady powiatu dwa
tygodnie temu przeszła jednogłośnie. Dzięki temu w sposób jak najbardziej uczciwy i legalny
w tych „schetynówkach” ważna jest współpraca między samorządami. Bardzo proszę zatem
o przegłosowanie tej uchwały.
15 października o godz. 14.00 zakładam, że się wszyscy spotykamy na otwarciu ścieżki
rowerowej. Ja pojadę rowerem do Gimnazjum. W Gimnazjum nr 1 odbędzie się dalsza część
uroczystości. Gorąco zachęcamy do przyjazdu rowerem. 15 października o godz. 13.40
spotykamy się przy mleczarni w Gościeradzu. Chcemy przez te 20 min przejechać. Pani
wojewoda obiecała, że pojedzie. Będzie przejazd z mleczarni w Gościeradzu na most
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rowerami. Będziemy mieli parędziesiąt rowerów, 30 rowerów mamy wynajętych. Ja wezmę
swój rower, Państwo również mogą przyjechać swoimi rowerami. Mają być rowerzyści z
rowerowej Brzozy, ma być nas spora grupa. Chcemy przejechać z Gościeradza do Okola. Tam
zrobimy otwarcie i dalej przejedziemy ten km do Gimnazjum nr 1. Piętnastego o godz. 13.40
Państwa Radnych i Państwa gości gorąco zachęcam. Okole obiecało, że będzie w 199%.
Mieliśmy masę problemów związanych z realizacją. Najtrudniej było z Gminą Koronowo.
Najtrudniej przez to osuwisko i połączenie. Ja jestem zobowiązany podziękować Panu
burmistrzowi za współpracę na obszarze realizacji tych dwóch zadań. Tu nawet problemem
było, co czego dotyczy. Czy osuwiska, czy ścieżki rowerowej, bo powiat realizując ścieżkę
również realizował remont mostu, a więc co dotyczy mostu, co dotyczy osuwiska. Te dyskusje
trwały kilka miesięcy i zawsze się dogadywaliśmy. Gdyby tego nie było, nie byłoby tej ścieżki,
byłby impas, a nie mogliśmy sobie na to pozwolić, także Panie burmistrzu bardzo serdecznie
dziękuję, robię to publicznie. Dziękuję Państwu. Zapraszam na otwarcie ścieżki.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk – Na ostatniej komisji padło zapytanie i nie do końca
usłyszeliśmy odpowiedzi, czy ten odcinek, bo teraz ta ścieżka pieszo-rowerowa kończy się na
ul. Pomianowskiego, a nie mamy jej połączonej z Hoffmanna czy z Alejami Wolności. Czy ona
będzie jeszcze w tym roku połączona, czy przy inwestycji Pomianowskiego, o której Pan
starosta wspomniał?
Starosta Bydgoski P. Wojciech Porzych – Oczywiście jest to dobre pytanie. Będzie to w
ramach przebudowy ul. Pomianowskiego – Paderewskiego. Przewidziane są chodniki i ścieżki
rowerowe w różnych kolorach i to ma być realizowane w przyszłym roku. Składając wniosek
do marszałkowskiego urzędu wiedzieliśmy, że będziemy przebudowywać ul. Pomianowskiego,
więc nie było sensu budować tam ścieżki po to, żeby ją skopać w przyszłym roku. Później
pójdzie kompleksowo, tym bardziej, że gmina ma tam realizować kanalizację i wodociąg. Nie
było sensu tego budować. Doprowadzamy do ul. Pomianowskiego, a w przyszłym roku
łączymy to z Koronowem i z drugą ul. Wolności.
Pan Radny Stanisław Sikorski – Chciałbym poinformować, że dzisiaj przejeżdżałem i jest to
pięknie zrobione. Zagruzowany został białym tłuczniem pas po prawej stronie. Jest to
uwałowane, także rowerem można swobodnie przejechać bez żadnych problemów. Czekamy
do przyszłego roku.
Przewodniczący Rady P. Włodzimierz Domek – Panie starosto dziękujemy za podjęcie działań
w ramach ścieżki. Ja powiem osobiście, że wierzyłem, że uda się to zrobić. Życzymy
powodzenia, jeżeli chodzi o pozyskanie pięciu mln dla Gminy Koronowo. Przyjmujemy
oczywiście zaproszenie na 15 października, ponieważ jest to rzecz wspaniała, że udało się tą
ścieżkę zrobić, a przy okazji utrzymać most kolejki wąskotorowej.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński oraz przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie P. Włodzimierz Domek podziękowali i wręczyli dyplom Panu Janowi Michalskiemu
Komendantowi Gminnego Zarządu MG ZOSP RP w Koronowie za długoletnią służbę oraz
poświęcenie i oddanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 5. minut przerwy w obradach
sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady sesji.
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Ad. 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze
półrocze 2014 roku oraz informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014 – 2022.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2014 roku oraz informację o przebiegu kształtowania
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014 – 2022.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 4 niniejszego protokołu.
P. Radny Andrzej Kołodziejczyk – Pytanie do Pana skarbnika zadane na ostatniej komisji, na
które do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi. Jak to jest, że przyjmujemy do wiadomości
wykonanie budżetu, a tym dokumencie powołujemy się na uchwałę, której nie ma? Pytałem
Pana skarbnika, dlaczego nie chce jej zmienić? Tłumaczył się, że już to wysłał do RIO, ale ten
dokument nie jest rzetelny z uwagi na to, że powołujemy się na uchwałę o zmianie budżetu
na rok 2014, a takiej uchwały po prostu nie ma. Chodzi o str. nr 5, pierwszy wiersz. Tu
powołujemy się na uchwałę XLIX/401. Takiej uchwały w ogóle nie ma, tylko jest uchwała
XLIX/441. Na komisji zadałem również pytanie i Pan skarbnik zobligował się do wyjaśnienia
odnośnie str. 18, a więc dział 801 oświaty i wychowanie, gdzie tutaj piszemy, że
wynagrodzenie dla płatników składek za terminowe odprowadzenie podatku w kwocie
osiemnaście tys. zł. Po pierwsze, jak już płatnik to już na pewno nie Urząd Skarbowy tylko
ZUS i to raczej chodzi o terminowe płacenie składek ZUS. W związku z tym ZUS daje
możliwość płatnikowi odliczenia sobie jakiegoś procentu, czy dziesiątych procentu od
wpłaconej kwoty, a nie Urząd Skarbowy. Mówił Pan, że nam to wyjaśni przed sesją a nie
wyjaśnił. Na komisji również nie wyjaśnił więc proszę o wyjaśnienie.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Odpowiadając na pytanie pierwsze 6 maja ze strony
biura rady do RIO wyszło pismo, informujące, że została omyłkowo w części elektronicznej
przenumerowana jedna uchwała budżetowa oraz jedna uchwała w sprawie WPF -u,
natomiast w części dokumentacyjnej uchwała WPF trafia tylko w formie elektronicznej. W
formie papierowej skorygowano tą część wyjaśnienia informacji, jeśli chodzi o uchwałę
zmieniającą budżet. Odpowiadając na pytanie drugie, zgodnie z ordynacją podatkową,
rozdziałem drugim o odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta z art. 28: płatnikom i
inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania
podatków wpłacanych na rzecz budżetu państwa, Minister właściwy do spraw finansów
publicznych określa w drodze rozporządzenia odpowiednie przepisy, m in. rozporządzenie
Ministra Finansów z 24.12.2002 r.: płatnikom i inkasentom przysługuje wynagrodzenie z
tytułu terminowego wpłacania podatków wynoszące 0.3 kwoty podatku pobieranych przez
płatników na rzecz budżetu państwa. Z drugiego rozporządzenia z 1998 r. wynagrodzenie
przysługujące płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem
prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby oraz
macierzyństwa. Wypłata wynosi 0.1% kwoty prawidłowo wpłacanych świadczeń. Z tego
tytułu m in. dochody w rozdziale 801-01 w paragrafie 097 zatytułowanym jako
wynagrodzenie dla płatnika składek osiągnęliśmy, natomiast jeszcze jak się doszukamy
informacji dotyczącej wykonania budżetu, dotyczy to i naszego Urzędu Miejskiego i
wszystkich innych jednostek.
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Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwaleni,
a wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Skarbnik Gminy Pan Tomasz Angielczyk – W WPF zmieniamy przede wszystkim w związku ze
zmianami uchwały budżetowej na dzisiejszej sesji. Związek ma to z uaktualnieniem zadań i
dostosowanie ich do zmiany w budżecie, jak również przyjęcia dwóch zadań realizowanych w
roku 2015 i ujętych w załączniku nr 2 do WPF. Mam tu na myśli rozbudowę drogi powiatowej
nr 15, 25c Koronowo - Żołędowo. Jest to ciąg ulic Paderewskiego, Pomianowskiego w
Koronowie. Jako dofinansowanie inwestycji powiatu bydgoskiego, o czym mówił Pan starosta,
oraz drugiego zadania, które będzie wspólnie realizowane z powiatem bydgoskim w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Dotyczy to drogi gminnej Wtelno–
Bytkowice–Salno. W tej części załącznika drugiego, te dwa zadania przyjmujemy. Zmienia się
szereg i struktura dochodów bieżących i majątkowych w wyniku przyjętych po stronie
dochodów naszych gminy Koronowo środków Unijnych. Zmianie uległa struktura wydatków
bieżących majątkowych. Wynik jest bez zmian, mamy zrównoważony budżet, gdzie wydatki
majątkowe po wszystkich zmianach planujemy w kwocie 13.382.865 zł.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do glosowania
jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr LV/479/14
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.

uchwałę

w

sprawie

Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Ponawiam wniosek, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Skarbnik Gminy Pan Tomasz Angielczyk – Zmiana budżetu podyktowana jest m in. przyjęciem
dodatkowych dochodów w kwocie, to wynika z załącznika pierwszego, 522.978,00 zł. Po
stronie wydatków wynik jest podobny. O tę samą kwotę zwiększamy wydatki dokonując
różnych zmian pomiędzy paragrafami i rozdziałami w klasyfikacji budżetowej, czy to w
dochodach, czy to w wydatkach. Przy użyciu zrównoważonym dochody i wydatki stanowić
będą kwotę 74.260.972,55 zł. Jeśli chodzi o dochody, przyjmujemy 264 tys. zł. inwestycje
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unijne rozliczone z roku ubiegłego. Chcemy również zwiększyć wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych na skutek większej sprzedaży składników. Mam tu na myśli głównie
działki, które były kierowane pod sprzedaż. Chcemy również m in. zaktualizować i przyjąć
dodatkowe dochody na byłym gminnym funduszu ochrony środowiska. Dotyczy to kwoty
22.400 zł. Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w nowej nomenklaturze. Chcemy również przyjąć inwestycję związaną, tak
naprawdę skończoną, środki z powiatu. Dotyczy to utwardzenia terenu działek między DPS a
przychodnią. Per saldo już po zmianie, te środki stanowiłyby 28 tys. zł., i przyjąć dwa nowe
zadania unijne, oraz zmienić klasyfikacje po stronie podatków już nazywając się zadaniami
unijnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Mam tu na myśli zakup
instrumentów do orkiestry dętej oraz budowę skateparku. Na pierwsze zadanie 40.078 zł., na
drugie 50.000 zł. Po stronie wydatków dokonujemy szereg zmian po stronie inwestycji.
Chcemy również przyjąć dodatkowe środki na gminne drogi publiczne. Wszystkie zmiany po
stronie wydatków i inwestycji zostały określone w załączniku drugim i trzecim do zmian do
tegorocznego budżetu gminy Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji?
P. Radny Andrzej Kołodziejczyk – Mam pytania do kilku zadań inwestycyjnych, m in. jedno
zrodziło się z objazdu komisji oświaty po placówkach oświatowych w ubiegły poniedziałek.
Mam pytanie do Pana burmistrza, do zadania, jest to dokładnie przebudowa oraz zmiana
sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej w Łąsku Wielkim. Byliśmy tam z komisją i
naszą uwagę zwrócił fakt, że część tego obiektu przeznaczamy na wykonanie komórek,
takich pomieszczeń gospodarczych przyporządkowanym pewnym lokalom mieszkalnym. Przez
to utraciliśmy dużą powierzchnię, którą mogliśmy przeznaczyć na kolejny lokal, czy dwa
lokale mieszkalne. Czy tu nie było celowe, żeby tego typu obiekty jak komórka czy część
gospodarcza wybudować gdzieś na zewnątrz w konstrukcji lekkiej, drewnianej, co by
zaspokoiło zapotrzebowanie mieszkańców. Kolejne pytanie, nie ukrywam, że to co mówiłem
wcześniej, że dostaliśmy projekt uchwały dopiero w dniu komisji, a po drugie już kończy się
kadencja i niektóre zadania się kończą, w związku z czym są pewne niuanse do wyjaśnienia.
Mam pytanie do zadania 23 oraz 24. Renowacja budynku ratusza, a niżej mamy montaż
drzwi w Urzędzie Miejskim w Koronowie. Mam pytanie, dlaczego tych zadań nie połączono?
Przecież wymiana drzwi idealnie się łączy z renowacją budynku, a to mamy w dwóch
pozycjach.
Kolejne zadanie, 29. Rozbudowa Remizy Strażackiej OSP Gościeradz. Tutaj mamy 50.000 zł.
Niedawno jechałem przez Gościeradz w kierunku na Bydgoszcz i tam się nic nie dzieje. Teraz
nie wiem, czy dlatego, że ta kwota jest niewielka, czy zaistniały jakieś inne powody, które
spowodowały, że ta inwestycja nadal jest na etapie na jakim była już ileś lat wstecz. Kolejne
zadanie, 33. Zakup modułów pływających pomostów wykorzystanych na plaży w Koronowie.
O ile pamiętam, na którejś z komisji poprzednio, Pan skarbnik mówił, że to zadanie nie
zostało zrealizowane w tym roku przed sezonem, w związku z czym pytanie dlaczego ono
tutaj jeszcze figuruje, skoro nie będziemy go wykonywać w roku 2014, ponieważ sezon już
minął.
Kolejne zadanie, 57. Odprowadzenie wód gruntowych ze starej części miasta do rzeki Brdy.
Chciałbym, aby Pan burmistrz się nad tym pochylił i już konkretnie powiedział, ponieważ było
obiecane, że w miesiącu wrześniu na pewno firma wejdzie i będzie wszystko rozstrzygnięte.
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Mamy wrzesień, nic nie wiem na jakim etapie to jest, czy w ogóle jest przetarg ogłoszony.
Państwo się tutaj zasłaniają, że jakiegoś dokumentu nie ma. Proszę Państwa, trochę powagi.
Wiemy, że mieszkańcy starego miasta czekają na tą inwestycję, no i tu obiecane, proszę w
związku z tym tą obietnicę zrealizować.
Pan Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński – Panie przewodniczący, będę prosił o 10.
min przerwy, natomiast myślę, że na każde z tych pytań mógłbym odpowiedzieć
bezproblemowo, ale uważam, że najlepsze będzie poparcie dokumentami i to będzie
uwiarygodnienie, ponieważ moje słowa są niewiarygodne, także nie widzę problemów.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 10. minut przerwy w
obradach sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady sesji.
Pan Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński – Chciałbym się odnieść do tego, że Pan
radny Kołodziejczyk porusza inwestycje, które w żaden sposób nie są przez nas ani dzisiaj w
żaden sposób zmieniane, ani nie otrzymał ich w poniedziałek ponieważ są one od początku
roku. Wszystkie inwestycje były wpisane od początku roku poza odwodnieniem i poza
modułami pływającymi. Wszystkie są cały czas wpisywane od samego początku roku, więc
nie jest prawdą, że otrzymał je w poniedziałek.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące Łąska Wielkiego prosiłbym o slajd z projektu.
Mówimy o tych pomieszczeniach całych. To są pomieszczenia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zgodnie z
przepisami muszą być te pomieszczenia w budynku mieszkalnym. Tak jest w tym projekcie,
ale myślę, że Pani kierownik Musiał się do tego odniesie. Te pomieszczenia są
pomieszczeniami, które były pomieszczeniami po dawniejszych WC, więc nie chcieliśmy w
żaden sposób tych ścianek działowych wyburzać i budować od nowa, tylko wykorzystaliśmy
je w trakcie budowy. Zastosowaliśmy tych sześć pomieszczeń. Każde z tych pomieszczeń ma
po 3m x 6m. Mamy 18 m2. Nawet najmniejsze mieszkanie, które tu budujemy ma więcej,
więc nie jest prawdą, że powstałyby dwa mieszkania z tych pomieszczeń. To gwoli
wyjaśnienia, jeżeli chodzi o ten argument, który przedstawił Pan radny.
Jeżeli chodzi o drzwi, informuję, że drzwi wejściowe do ratusza, te główne są wpisane w
projekcie i są przeznaczone do remontu, do renowacji i nie mogą być wymienione. To
zadanie, o którym Pan wspominał, jest to zadanie na początku roku wpisane, które dotyczy
wymiany drzwi na drzwi przesuwne tych wejściowych wewnątrz. Nie są to związane z tym
projektem, o którym rozmawialiśmy, więc to jest dodatkowe zadanie, które było wcześniej
wpisane i dotyczyło tych wewnętrznych drzwi a nie zewnętrznych. Zewnętrzne są wpisane do
projektu.
Jeżeli chodzi o OSP Gościeradz poproszę Panią kierownik Musiał.
Kierownik Wydziału Inwestycji Planowania i Rozwoju P. Maria Musiał – Myślę, że wszyscy
Państwo wiedzą, że tę inwestycję przejęliśmy od OSP Gościeradz. Projekt budowlany i
pozwolenie otrzymaliśmy od społecznego komitetu budowy tego budynku. Projekt ten był
wykonany sporo lat temu. Jak sprawdziliśmy zawartość tego projektu, to konstrukcja
dachowa zaprojektowana była jako bardzo ciężkie wiązary kratowe. Kosztowałoby to ponad
70.000 zł. plus pokrycie, czyli bardzo wysoki koszt. Taki koszt był też w tym starym
kosztorysie inwestorskim. W związku z tym musieliśmy zaktualizować kosztorys inwestorski
ponieważ był nieaktualny. Podjęliśmy próbę obniżenia kosztu tego dachu. Po uzgodnieniu z
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inspektorem, rzeczoznawcą ppoż. dostaliśmy zgodę na konstrukcję drewnianą i
przeprojektowaliśmy tą konstrukcję, więźbę dachową. Mamy w tej chwili projekt zamienny na
więźbę dachową i z konstrukcji stalowej z wiązadeł stalowych. Kiedyś przed laty była moda
na te ciężkie wiązary kratowe, dlatego jest tańszym, gdzieś ok 50% ta konstrukcja
drewniana. W tej chwili wysyłamy zapytanie ofertowe do firm na realizację tego dachu. Ten
zakres ma obejmować wykonanie wieńca, którego jeszcze nie ma, wykonanie podciągów na
filarach, których również brakuje oraz wykonanie więźby i pokrycia dachowego.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Te prace, które są możliwe są wykonane, nie
wszystkie widać. To tak jakbyśmy powiedzieli, że budujemy sieć wodociągowo-kanalizacyjną i
za chwilę jest wykop, wkładamy, zakrywamy, nic nie widać.
Następne zadanie, które Pan wspomniał, to moduły pływające. Moduły pływające jest to
zadanie, które jest zrealizowane. Pewnie chodził Pan po plaży i po tych modułach, a jeżeli
nie, to serdecznie zapraszam. To jest temat, który został zamknięty jeszcze przed
zakończeniem sezonu letniego. W związku z tym nie rozumiem pytania do czego zmierza.
Zapisane było, a w czerwcu zrealizowane. Większość z tych, którzy byli na Pieczyskach
korzystała z tego, więc można to zobaczyć. To jest zadanie zrealizowane m in. przez
pracowników Pana Włodzimierza Gajewskiego i Jarosława Stoby. To w ich kompetencjach
było i to przez te stanowiska było realizowane. Dwa moduły zakupiono z trapem, do tego
trzeci moduł, który zakupił Ośrodek Rewita.
Jeżeli chodzi o ostatnie z Pana strony, nie wiem czy pytanie, czy zarzut odnośnie
odprowadzenia wód ze starej części miasta. Jest to cały czas w trakcie realizacji i to zadanie
będzie realizowane. Na ten moment Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, o czym Pana
informowałem na komisji, wyda opinie na podstawie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, na które czekamy. Niestety procedury czasowe są, my ich nie wymyśliliśmy. My
równolegle przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, czyli przygotowujemy specyfikację
istotnych warunków zamówienia po to, aby ogłosić przetarg. W momencie ogłoszenia
przetargu, rozstrzygnięcia i przekazania stosownej dokumentacji podpisania umowy. Mam
nadzieję, że w miarę szybko to zostanie wprowadzone również w życie i do realizacji.
P. Radny Andrzej Kołodziejczyk – Ja rozumiem Panie burmistrzu, że na sesji możemy
zadawać pytania. Jeżeli chodzi o moduły, Pan skarbnik, nie pamiętam, czy na majowej, czy
czerwcowej komisji powiedział, że w związku z tym, że tego typu usadowienie modułów musi
mieć poprzedzone decyzją wodno-prawną, na razie z tego tematu rezygnujemy. Ja miałem
taką informację. Jeżeli chodzi o Łąsko Wielkie, byłem, rozmawiałem z budowlańcami. Mówili
mi, że można by tam jedno mieszkanie zrobić, nie mówiłem, że dwa mieszkania, mówiłem
jedno lub dwa. Pan mówi dwa. Można tam zrobić jedno mieszkanie, albo można powiększyć
to istniejące. W związku z tym nie do końca tak mówiłem. To tyle w tej sprawie.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński - Proszę Państwa, wokół Zalewu
Koronowskiego większość pomostów, a w zasadzie zdecydowana większość nie ma
wydanych stosownych przyzwoleń przez RZGW dotyczących możliwości ich usytuowania.
Odbyła się kontrola, o czym informowałem w swoim sprawozdaniu. Jeżeli chodzi o moduły
pływające, to są one jak łodzie. Nie są w żaden sposób kotwione, są one pływającymi
elementami, w związku z tym mają specjalne nadane numery tak jak każda łódź pływająca,
jacht, statek itd. Są one zarejestrowane. Nie chcę w szczegółach wyjaśniać, ale zapraszam
Pana do mnie bądź do Pana Włodzimierza Gajewskiego, który pokaże stosowne paszporty
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nadane tym modułom pływającym. W przyszłości może zamienimy to na formułę właśnie
tych pomostów po uzyskaniu stosownej dokumentacji i zgód z RZGW. Na tym etapie, żeby
można było ten sezon już realizować i mieć to zamontowane, żeby turyści, mieszkańcy i
wszyscy przyjezdni mogli z tego korzystać zdecydowaliśmy się na zarejestrowanie tych
pomostów pływających, tych modułów pływających jako łodzie. Dlatego tak to wygląda.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie
widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do glosowania jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr LV/480/14 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Pani Barbara Koniarska kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego – W uchwale w sprawie
określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości po raz pierwszy nie wskazujemy
roku budżetowego. W związku z powyższym w roku 2015 nie będzie konieczności
podejmowania uchwały na lata kolejne. Stawki podatkowe podwyższa się dla poszczególnych
kategorii budynków i gruntów minimalnie kwotowo, procentowo średnio o 0.9%, czyli niecały
1% dostosowując do obwieszczenia ministra finansów z dnia 07.08.2014 r. w sprawie
górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Nadto zgodnie z wyrokiem
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.10.2013 r. sygnatura 2FSK2772 pozwalającym
tworzyć przez Rady Gmin bardziej szczegółowy przedmiot opodatkowania tworzy się cztery
nowe kategorie budynków w ramach budynków pozostałych, dla których obniża się stawkę w
stosunku do roku 2014 średnio o ok 20%. Stawki podatkowe obniża się w związku z trudną
sytuacją ekonomiczną podatników w środowisku lokalnym, szczególnie w wiejskim.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do
glosowania jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr LV/481/14
w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
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Ad. 11. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania
diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Ponawiam wniosek, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Pani Barbara Koniarska kierownik Wydziału Finansowo - Budżetowego – Uchwałę w sprawie
ustaleń zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych sołtysów dostosowuje
się do Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego w myśl którego status przedstawicieli
wybieranych władz lokalnych powinien im zapewnić wyrównanie finansowe odpowiednio do
kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem mandatu. W naszej uchwale dieta
miesięczna oparta jest o kwotę stałą oraz zmienną według liczby osób zameldowanych na
pobyt stały według stanu na dzień 31 roku poprzedniego w oparciu o ryczałtowy zwrot
kosztów podróży. Nad to po raz pierwszy nie podajemy imienia i nazwiska danego sołtysa,
gdyż dieta należy się sołtysowi danego sołectwa bez konieczności podawania danych
personalnych. Jeśli chodzi o wzrost wydatków w budżecie, podwyżka łącznie wynosić będzie
26%.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji?
Sołtys Sołectwa Łąsko Małe P. Zofia Lorenc – Cieszymy się, że nastąpiły jakieś zmiany, tylko
nie cieszymy się, dlaczego nie mieliśmy przed podjęciem takiej decyzji narady sołtysów.
Ciężko pracujemy na wsi. Podnosi się procent. Ilu mieszkańców płaci nam, ile przyjmujemy
pieniędzy za podatek, czy za śmieci? Coraz więcej przelewa opłatę przez Internet, wiadomo,
postęp. My wykonujemy ciężką pracę. Na pewno cięższą niż szanowna rada. Jesteśmy
odpowiedzialni za pieniądze. Teraz mamy jeszcze fundusz sołecki, gdzie jesteśmy
odpowiedzialni. Gdy nam się coś powinie, to my sołtysi mamy problem. Jeździmy,
załatwiamy. Te pieniądze, mała wieś, mała ilość mieszkańców, więc tych pieniędzy będziemy
mieli na pewno mniej, a pracy tyle samo. Niejednokrotnie coraz więcej prac zrzuca się na
sołtysów. Coraz więcej firm przychodzi do nas, żeby coś rozwieszać, żeby coś zrobić. Coraz
więcej ludzi ma np. też jakieś problemy, z którymi do nas przychodzi, więc dlaczego my
sołtysi nie jesteśmy ubezpieczeni? Jesteśmy narażeni na wszystko. Na pogryzienie przez psa,
gdzie też już byłam pogryziona. Jeździmy w takie zakątki, gdzie trzeba rowerem dotrzeć i w
związku z tym też coś może się stać. Wyjeżdżamy niejednokrotnie do Bydgoszczy. Jeśli ktoś z
pracowników urzędu jedzie na wieś to na pewno ma delegację. My wyjeżdżamy na szkolenia,
gdzie delegacji też nie mamy, tylko właśnie za te marne diety. To nie są duże pieniądze, ale
odpowiedzialność jest wielka. Myślę, że ile? 100 zł., 50 zł. Jeszcze jedna sprawa. Umarzanie
podatków. Dlaczego jest napisane interes właściciela nieruchomości? My nie wiemy.
Niektórzy niejednokrotnie, wiemy, że ta osoba jest bardzo sytuowana i ona ma umorzone
podatki. Nie wiemy z jakiego tytułu. Kiedyś pytano się sołtysów jaka jest sytuacja, dlaczego
ma umorzone? Teraz nikt się o to nas nie pyta. Panie burmistrzu, ja myślę, że fajnie, że
poszły pieniążki do góry, ale to nie jest jeszcze to. W imieniu sołtysów mam nadzieję, że
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każdy przyzna rację, że tak to wygląda. Wiadomo, że nie każdy może być sołtysem. Nie
musimy być sołtysem, ale ktoś tę pracę musi wykonywać. Wielka odpowiedzialność z
funduszem sołeckim spoczywa na naszych barkach. Szanowna Rado, wy macie piękne
tablety, my nie mamy nawet kalkulatorów, nawet nie daje nam się długopisów. Też byśmy
prosili np. o nowe kalkulatory. Jak przyjmujemy pieniążki, rozliczamy podatki to na własnym
sprzęcie. Również prosilibyśmy o piękne komputery, tablety. Pracujemy na własnym sprzęcie,
ale proszę Was chociaż o kalkulatory. W imieniu sołtysów wnoszę wniosek.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Dziękuję. To jest oczywiście bardzo
odpowiedzialna praca sołtysów. Szanujemy tą pracę. Wiem, że tych obowiązków dla sołtysów
jest coraz więcej. Sołtys to takie serce każdej wsi. W imieniu wszystkich radnych mogę
powiedzieć jedno magiczne słowo, dziękuję, a z drugiej strony adresuję w kierunku Pana
burmistrza tutaj ten wniosek o kalkulatory, długopisy, podstawowe rzeczy biurowe w miarę
możliwości, żeby wyposażyć w to sołtysów, ponieważ faktycznie wniosek jak najbardziej jest
trafny.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Dobre powiedzenie mówi, że każdy dobry
uczynek, będzie skrytykowany. My ze swojej strony jesteśmy otwarci. Takiej informacji w
ogóle nie było, że czegoś brakuje. Cokolwiek brakowało, każdy sołtys, jeżeli zgłaszał, to
otrzymywał. Nie wiem, czy to jest prywatny wniosek Pani sołtys, czy sołtysów. Pierwszy raz
to słyszymy. Myślę, że się oczywiście z tym zmierzymy i może Pani być pewna, że to co
będzie zgłoszone, to jeszcze będziemy starali się zrealizować, natomiast wybaczcie Państwo,
przepisy skarbowe obowiązują. Jeżeli one obowiązują i mówi się o tym, że my możemy
napisać tylko i wyłączne ważny interes publiczny, tylko to możemy wpisać, a to, że nie
możemy sołtysa poinformować, to przecież dzisiaj już rozmawialiśmy na ten temat. Są pewne
rzeczy, których nie możemy przekazać. Kiedyś może można było, dzisiaj nie można. Nie
robimy tego, ponieważ nam się nie chce. Nie robimy tego, ponieważ nie jesteśmy w stanie,
tylko tak dzisiaj stanowią przepisy. W związku z tym przepraszam, że Pani nie powiem, że
Pani X dostała zwolnienie, bo miała taki czy inny interes, ponieważ Pani tego powiedzieć nie
mogę. Nie dlatego, że nie chcę. Nie ma tutaj niechęci, jest współpraca, była, jest i mam
nadzieję, że będzie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę Państwa, trudno się licytować, kto
pracuje więcej. Przede wszystkim staramy się pracować dla dobra tej gminy. Myślę, że ta
uchwała jest pierwszym krokiem w dobrym kierunku. Jest to uchwała, o którą wielokrotnie
pytał Pan Krzysztof Holka. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że następna rada
również nad tym się pochyli w miarę możliwych, posiadanych środków finansowych będzie
myślała o tym, żeby tę gratyfikację dla sołtysów, zwrot kosztów podróży oraz przyznawanie
diet znowu podnieść. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr LV/482/14 w sprawie ustalenia
zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla
przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
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Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na
cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej
udzielenie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie głosami 19 „za”.
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska P. Katarzyna
Radtke - Izbaner – Przedmiotowy projekt uchwały umożliwia gminom przyznawanie dotacji
celowych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska. Dotacje
stanowią pomoc de mini mis. Dotychczasowe przepisy unijne dot. przyznawanej pomocy
obowiązywały do dnia 31 grudnia 2013 r. i gminy mogły jej udzielać w oparciu o przepisy
Komisji Europejskiej maksymalnie do dnia 30 czerwca 2014 r. W związku ze zmianą
przepisów dot. Prawa Europejskiego należy dostosować zapisy uchwały do obowiązujących
przepisów prawa i konieczna jest jej zmiana. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i
uwzględnia wniesione przez nich uwagi.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr LV/483/14 w sprawie
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na
cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej
udzielenie.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 12a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na
terenie gminy Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska P. Katarzyna
Radtke - Izbaner – Projekt uchwały umożliwia nabycie przez Gminę Koronowo nieruchomości
lokalowej położonej w m. Wtelno za kwotę stanowiąca równowartość zadłużenia
czynszowego tego lokalu. Kwota zadłużenia zostanie przekazana na rzecz administratora
budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny.

15

Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania
jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr LV/484/14 w sprawie nabycia
nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi
Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej nr 1525C Koronowo - Żołędowo. Ciąg ulic Paderewskiego i
Pomianowskiego w Koronowie”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Ponawiam wniosek, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Pan Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński – Myślę, że temat był szeroko wyjaśniony już
przed sesją, na komisjach i w słowach skierowanych przez starostę. Dotyczy wspólnej
inicjatywy współpracy zarówno przy rozbudowie drogi powiatowej w Koronowie ul.
Pomianowskiego, Paderewskiego, jak również z naszej strony wsparcie, jeżeli chodzi o tzn.
„schetynówkę” ze strony powiatu, a dotyczącą drogi Wtelno-Bytkowice–Salno. Chodzi o to,
aby uzyskać jak największą liczbę punktów, która umożliwi nam realizację następnej
inwestycji, potrzebnej, dobrej inwestycji na terenie Gminy Koronowo. Zwracam się z prośbą o
podjęcie tej uchwały.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do glosowania
jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za”
podjęła Uchwałę Nr LV/485/14 w sprawie
udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie
inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1525C Koronowo-Żołędowo. Ciąg
ulic Paderewskiego i Pomianowskiego w Koronowie”.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
P. Magdalena Wanda - Joras Urzędnik Wyborczy – Wobec faktu, że na terenie gminy
Koronowo funkcjonuje dom pomocy społecznej oraz znajduje się zakład karny i nie ma w
tych jednostkach ustalonych stałych obwodów głosowania, w związku z przepisami kodeksu
wyborczego istnieje potrzeba zorganizowania w tych jednostkach odrębnych obwodów
głosowania. Proponujemy, aby w domu pomocy społecznej zorganizować obwód nr 22 z
siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Koronowie oraz obwód 23 w zakładzie karnym.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr LV/486/14 w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa
__________________ na działania Burmistrza Koronowa.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Za wnioskiem głosowało 18 radnych, przeciwko 1.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Bardzo proszę o odczytanie projektu.
P. Stanisław Sikorski przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i
Przestrzennej - Zależy mi na tym, aby odczytać projekt uchwały, ponieważ wtedy jest sens
dyskusji nad tym. Jeżeli my nie odczytamy, goście nie będą wtajemniczeni w szczegóły, w
związku z czym proszę o odczytanie.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos?
P. Stanisław Sikorski przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i
Przestrzennej – Panie burmistrzu, do pewnego momentu uważam, że Pana działanie było jak
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najbardziej słuszne, ale tylko do pewnego momentu. Jeżeli na początku grudnia 2012 r. uznał
Pan za zasadne wezwać Państwa ____________ do usunięcia nasadzeń, które nasadzili sobie
na ul. Wyczółkowskiego, następnie 28.12.2012 r. wystosował Pan pismo do Państwa
________________ o usunięcie tych nasadzeń. Ci oczywiście nic nie zrobili, więc następne
pismo poszło do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie o usunięcie,
przeczytam może to pismo: „Urząd Miejski w Koronowie wnosi do zarządcy dróg gminnych o
usunięcie przeszkód znajdujących się w pasie drogowym, ul. Wyczółkowskiego w Koronowie,
działka 1002/39c
udrożnienia ulicy”. I w tym momencie Pana działanie uważam jak
najbardziej za słuszne, jednakże później nie było żadnego ruchu. Do 09.10.2013 r., kiedy
Państwo _______ zwrócili się do mnie o pomoc w wyegzekwowaniu poleceń, które Pan
przekazał dyrektorowi ZGKiM. Na sesji w dniu 30.10 wniosłem zapytanie do Pana burmistrza
o to, kiedy zostanie zrealizowane oraz wyegzekwowane usunięcie nasadzeń na tej działce. W
odpowiedzi brał udział Pan dyrektor ZGKiM Bolesław Grygorewicz, który stwierdził, że to nie
jest w jego gestii oraz przekaże sprawę do organu budowlanego. Oczywiście nic z tym nie
zrobił do czasu aż wróciło to z powrotem jako skarga na Pana burmistrza do naszej rady.
Uważam, że ten okres od momentu złożenia deklaracji przez Pana dyrektora ZGKiM do dziś,
że złoży zawiadomienie do nadzoru budowlanego, nie złożył. Moim zdaniem, chociaż
większość głosów komisji była za uznaniem skargi za bezzasadną, ja uważam, że ta skarga
jest w dalszym ciągu zasadna.
Zastępca Burmistrza P. Leszek Czerkawski – Gwoli uzupełnienia wypowiedzi Pana
przewodniczącego chciałbym podtrzymać założone przeze mnie wyjaśnienia w poniedziałek
na posiedzeniu komisji, że Pan dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie. Rzeczywiście to
postępowanie ze względu na to iż jedna ze stron się odwołała od jego decyzji, przedłużyło to
postępowanie. W tej chwili jest ono już zakończone. Jest skarga w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym. Dodam, że mimo tego jutro chcemy przeprowadzić ostateczną konsultację
prawną, i to my jako urząd skoro nie robi tego zakład. Są rozbieżne zdania prawników.
Najprawdopodobniej złożymy stosowne doniesienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto z Pań i Panów radnych chciałby jeszcze
zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania
jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 12 głosami
„za”, przy 1 głosie przeciw oraz przy 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr
LV/487/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa
__________________ na działania Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa
_______________ na działania Burmistrza Koronowa.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
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W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie głosami 19 „za”.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Myślę, że dobrze byłoby iść tym samym
tokiem, ponieważ rozumiem, że poprzednia skarga miała być upubliczniona a ta nie ma być,
więc nie wiem dlaczego takie podejście, mogę się tylko domyślać. Powiem Państwu w
skrócie. Prowadzone jest postępowanie o wydanie warunków zabudowy. Zgodnie z tym
postępowaniem trzeba zachować pewne rygory prawne. Idąc dalej tym tokiem okazało się,
że do jednej działki jest iluś spadkobierców. Nie jest przeprowadzone postępowanie
spadkowe, w związku z tym postępowanie o wydanie warunków zabudowy zostało
zawieszone. Nie spodobało się to stronie, która wnioskowała o wydanie. Skierowała skargę
do wojewody. Wojewoda odesłał do rady, bo taka jest kompetencja podjęcia stosownych
działań. Właściciel nieruchomości, powinno być postępowanie spadkowe, zobowiązał się, że
wykona to. Nie wykonał. W ciągu tych dwóch miesięcy nie złożył stosownego wniosku do
sądu. W związku z tym, my z urzędu będziemy występowali o wszczęcie procedury
postępowania spadkowego, a to niestety rodzi sytuację w której znowu jakiś czas procedura
wydania decyzji o warunkach zabudowy się przeciąga. Nie spodobało się to drugiej stronie, w
związku z tym napisali skargę na pracownika, jak to określili Państwo na komisji, nie na
burmistrza lecz na pracownika, no ale z racji takiej, że prawnie jest tylko taka formuła w
związku z czym ja również przyjmuję to na swoje barki. Sprawdziliśmy, że pracownik wykonał
swoją pracę rzetelnie, prawidłowo. W związku z tym nie widzę żadnych podstaw do tego, aby
tego pracownika karać.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji?
P. Stanisław Sikorski przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i
Przestrzennej – Panie Burmistrzu, chciałbym powiedzieć dlaczego nie chciałem teraz
odczytywać tej uchwały. Tylko i wyłącznie dlatego, że komisja była jednogłośna i
jednomyślna, że zagłosowała przeciw, że skarga jest niezasadna więc nie widzę tutaj
potrzeby. Ja również zagłosuję teraz za tym, że skarga jest teraz bezzasadna.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr LV/488/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa
__________________ na działania Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 5 minut przerwy w obradach
sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady sesji. Obrady sesji opuścili
radni: P. Krzysztof Holka, P. Roman Gut i P. Artur Koper. Obecnych 16 radnych.
Ad. 16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
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Miejscowości Wiskitno.
P. Janina Szala – W związku z tym, że do tekstu odnowy wsi Wiskitno wkradły się tzw.
literówki, wnioskuję o ich poprawienie. Myślę, że Szanowna Rada zgodzi się na tą drugą
wersję z poprawkami.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – W tabletach jest wersja druga załącznika, jest
to wersja z poprawkami. Nad tą uchwałą w tym trybie będziemy teraz dyskutować. A więc
punkt 16a. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiskitno na wniosek radnej
Janiny Szali projekt nr 2 i w tej formie będziemy tutaj go analizować. Wersja druga, cztery
literówki zgodne z sugestiami Radnego Sławomira Marszelskiego zostały usunięte. Stawiam
wniosek, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikiem.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 16 głosami „za”.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Podjęcie tej uchwały jest potrzebne nam, a
przede wszystkim środowiska sołectwa Wiskitno do tego, abyśmy mogli złożyć wniosek na
dalsze działania związane z pozyskiwaniem środków na m in. modernizację czy remont
świetlicy, a także inne działania zawarte w tym projekcie odnowy wsi. W związku z tym
prosimy Państwa o podjęcie tej uchwały.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego,
imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami
„za” podjęła Uchwałę Nr LV/489/14 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Wiskitno.
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Na salę obrad wrócił radny P. Artur Koper. Obecnych 17 radnych.
Ad. 16b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie używania herbu i barw Gminy
Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 17 głosami „za”.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – W związku z tym, że komitet wyborców i nie
tylko, również komitet polityczny zwracają się o możliwość korzystania na materiałach
promocyjnych, wyborczych odnośnie używania herbu i barw Gminy Koronowo proponujemy
podjęcie tej uchwały, aby mieć możliwość wydania takiej zgody.

20

Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radnych
chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego,
imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
LV/490/14 w sprawie
używania herbu i barw Gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Ad. 17. Składanie interpelacji.
Radni interpelacji nie złożyli.
Ad. 18. Zapytania, wnioski i informacje.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk - Chciałbym powrócić do pytania, które zadałem wcześniej, a
dotyczyło zadania pod nazwą odprowadzenie wód gruntowych w starej części miasta do rzeki
Brdy. Z uwagi na to, że to zadanie naprawdę jest bardzo ważnym zadaniem mieszkańcy
starej części miasta się tym interesują. Przede wszystkim interesują się tym, kiedy będzie
realizacja. Ponawiam moje pytanie, żeby Pan burmistrz mi przedstawił konkretnie jakie są
szacunki? Kiedy będzie przetarg, kiedy jest szansa na wejście z tym zadaniem, bo przecież
mamy koniec września. Wiemy, że procedura przetargowa trochę trwa, w związku z tym
może byłoby wskazane uruchomić procedurę, a do tego czasu, kiedy będzie rozstrzygnięty
przetarg wyjaśnią się wszystkie sprawy formalno-prawne i zdążymy z realizacją tego zadania.
Panie burmistrzu, odpowiadając na to pytanie proszę o więcej empatii, mniej wycieczek do
mnie, oraz o merytorykę i będzie wszystko dobrze.
Radny P. Henryk Borowicz
Wnioski:
1.
Uzupełnić powierzchnię bitumiczną przy dojeździe do skrzyżowania od strony
Koronowa do Wierzchucina (lewa część jezdni – brak 2 m asfaltu w wymiarach 1,50 x 1,00 m
(droga wojewódzka.
2.
Ściąć gałęzie ograniczające widoczność i stwarzające zagrożenie dla ruchu drogowego
na odcinku drogi Salno-Byszewo (lasek przed Byszewem ze strony Koronowa – droga
wojewódzka).
Radny P. Stanisław Sikorski
Zapytanie.
Czy to jest wszystko na co stać Burmistrza w tym roku, jeżeli chodzi o utwardzenie ulic na
Osiedlu Samociążek?
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Radny P. Sławomir Marszelski
Zapytania:
1.
Jak przedstawia się sprawa naruszenia dyscypliny finansów publicznych w kwestii
zamówienia publicznego dowozu uczniów do szkół Gminy Koronowo? Czy są znane działania
rzecznika dyscypliny finansów publicznych, czy sprawa trafiła do komisji orzekającej?
2.
Jaki jest stan sprawy dyrektora ZGKiM przed Sądem Pracy? Czy jest znany termin
rozprawy apelacyjnej?
3.
Czy gmina w roku 2013, 2014 umarzała należności cywilnoprawne, do których nie
stosuje się ustawy – ordynacja podatkowa? Jakie to były kwoty w tych latach?
Radny P. Tomasz Gordon – W imieniu Własnym oraz dyrektora Zespołu Szkół im. Leona
Wyczółkowskiego we Wtelnie chciałbym zaprosić Państwa, którzy będą mogli przyjechać
30.09 o godz. 11:00 na teren leśniczówki w Tryszczynie, ponieważ 30.09 mija 75 lat od
pierwszej egzekucji, którą hitlerowcy wykonali w Tryszczynie. Uroczystość odbędzie się na
terenie leśniczówki państwowej. Słowem wstępnym będzie rys historyczny, apel poległych,
składanie wiązanek przez delegacje, modlitwy, przemówienia okolicznościowe, program
artystyczny – koncert Orkiestry Wojskowej oraz montaż słowno – muzyczny w wykonaniu
młodzieży z Zespołu Szkół we Wtelnie. Na terenie leśniczówki będzie skromny poczęstunek.
Miałbym pytanie do Pana Burmistrza: czy w uroczystości mógłby wziąć udział poczet ze
Sztandarem Gminy Koronowo?
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Chciałbym poinformować, że na moje ręce
wpłynęło Zgłoszenie rozwiązania Klubu Radnych Platforma Obywatelska. Oto treść
zgłoszenia: „Niniejszą uchwałą Klubu na podstawie rozdziału 7 paragraf 109 oraz paragraf
111 obowiązującego Statutu Koronowo przyjętego Uchwałą Nr XVI/169/08 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r. rozwiązujemy Klub Radnych pod nazwą Platforma
Obywatelska. Podpisani radni: Andrzej Kołodziejczyk, Sławomir Marszelski, Stanisław Kortas”.
Jednocześnie wpłynęło pismo: Zgłoszenie powołania Klubu Radnych Samorządowa Koalicja
Wyborcza – „SKW”. Na podstawie rozdziału 7 obowiązującego Statutu Gminy Koronowo
przyjętego Uchwałą nr 16/169/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2008 r.
powołujemy Klub Radnych pod nazwą Samorządowa Komisja Wyborcza SKW. Udział w Klubie
deklarują radni: Andrzej Kołodziejczyk, Sławomir Marszelski, Stanisław Kortas, Krzysztof
Holka oraz Henryk Borowicz. Na pierwszego przewodniczącego Klubu wybieramy radnego
Andrzeja Kołodziejczyka.
Ad. 19. Informacja
w Koronowie.

z

działalności

Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Kultury

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie P. Zenon Rydelski przedstawił
informację z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 5 niniejszego protokołu.
Radny P. Henryk Borowicz – Panie Dyrektorze dużo już Pan powiedział i podziękował, ja się
oczywiście też do tych podziękowań dołączam, szczególnie do Urzędu skąd otrzymywaliśmy
dużą pomoc. W imieniu swoim jak i wszystkich kierowników bardzo Panu i Pana załodze
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dziękujemy za wszelką pomoc. Nigdy nie zdarzyło się tak, że sprawa nie została załatwiona.
Oczywiście może nie zawsze była ona satysfakcjonująca w 100% ale o cokolwiek prosiliśmy
zawsze było wszystko załatwione.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie
jest ewenementem na skalę całego kraju. Trzydzieści świetlic i te wszystkie rzeczy, które są
robione w samym Ośrodku Kultury przy ul. Kotomierskiej. Trzeba sobie zobaczyć taką
prezentację, ile tych imprez jest, żeby uświadomić sobie, że naprawdę wiele rzeczy się dzieje.
To co cały czas kuleje, nie tylko u nas, to jest frekwencja na różnego rodzaju imprezach.
Często jest tak, że organizatorzy przygotowują dużą imprezę. Czasami są to znane nazwiska,
a okazuje się, że z tą frekwencją nie jest najlepiej. Zmienia się sposób spędzania naszego
czasu wolnego. Ostatnio miałem sytuację, że ktoś spytał się mnie: „A to u Was była
Wrzesińska?”, odpowiedziałem, że tak. „A ja tego nie wiedziałem”. Jest odwieczne pytanie
jak tych ludzi informować, jeżeli są strony internetowe, plakaty. Nie wiem jak jeszcze dom
kultury może dodatkowo to wzmocnić. Są jeszcze ogłoszenia w kablówce. Zmienia się sposób
spędzania naszego czasu wolnego, natomiast praca tych ludzi w domu kultury jest naprawdę
ciężka. Każdy kto się otarł o różnego rodzaju imprezy zdaje sobie sprawę, że dom kultury
przygotowuje od strony technicznej z reguły w przeddzień, obsługuje całą imprezę i
następnego dnia po imprezie sprząta. Panie dyrektorze wielkie podziękowania za pracę, którą
dom kultury włożył w tym okresie sprawozdawczym. Oby tak było dalej.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie P. Zenon Rydelski – Bardzo
dziękuję. Jeśli są pytania będę do dyspozycji jeszcze chwilę po sesji.
Ad. 20. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Koronowie.
Informację z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie
przedstawił dyrektor Ośrodka P. Maciej Makowski.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 6 niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Obszar działania Miejsko-Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Koronowie od plaży w Pieczyskach poprzez Orliki, różnego rodzaju
stadiony po hale. Trzeba powiedzieć, że bardzo dużo takich innowacyjnych działań, wiele
imprez cyklicznych. Pan Ddrektor jest takim rasowym managerem sportu i rekreacji. Działa w
otoczeniu pracowników, których wielu nie ma. Organizowanych imprez jest bardzo dużo.
Najlepszym świadectwem jest hala sportowa, która jest dobrze wykorzystywana, gdzie do
22:00 jak się przychodzi są pełne światła, zawsze ktoś gra a o to nam chodzi. Równocześnie
to też jest bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że Pan dyrektor to zaakceptował, 29 grup
szkolnych
jest na Orlikach, boiskach oraz na hali. Obecnie planowane 32 grupy,
przedszkolaki. Tylko w tym kierunku iść. Wielkie podziękowania dla Pana dyrektora oraz
wszystkich Pana pracowników. Zawsze chciałoby się więcej, jednak niektórych rzeczy nie da
się zrobić. Rozmawiałem z Panem dyrektorem w zeszłym tygodniu na temat strefy kibica na
siatkówkę i dowiedziałem się ile telewizja Polsat zażądała za jeden mecz, to troszeczkę
przysiadłem z wrażenia, jednakże dobrze, że pewne rzeczy są inicjowane i realizowane. Oby
tak dalej.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 5 minut przerwy w obradach
sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady sesji.
Ad. 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o wniosek Pana radnego
Borowicza odnośnie ścięcia gałęzi ograniczających widoczność, stwarzające zagrożenie dla
ruchu drogowego na odcinku drogi Salno-Byszewo, lasek pod Byszewem ze strony Koronowa,
droga wojewódzka. Jak sam Pan wskazał przekażemy zarządcy drogi. Rozumiem, że nie
chodziło Panu, abyśmy my ścinali, czy żebym ja ścinał. Również jeżeli chodzi o uzupełnienie
powierzchni bitumicznej przy dojeździe do skrzyżowania 1,5m x 1.0m. Również przekażemy
to zarządcy drogi. To są odpowiedzi dla Pana radnego Borowicza.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na zapytania Pana radnego Kołodziejczyka, kiedy będzie ogłoszony
przetarg, planowany termin wejścia z tym zadaniem, konkretnie co jest przeszkodą, czemu
tak długo? Wcześniej opowiadałem o tym, że pewne rzeczy chcemy zrobić równolegle. To co
będzie możliwe, a zadał Pan jeszcze raz to samo pytanie, w związku z czym jak gdyby
odpowiadam. Tak, będziemy chcieli robić równolegle to, co będzie możliwe, natomiast
optymistycznym wariantem w przypadku tego zadania i to nie wynika z opieszałości
pracowników, czy z naszej niechęci, ponieważ jak wiecie Państwo ja mówiłem cały czas, że
wprowadzimy to zadanie tylko wtedy, kiedy będziemy mieli pełną dokumentację.
Wprowadziliśmy wcześniej, przygotowaliśmy się, jest stosowny projekt. Jeżeli chodzi o
koszty, szacunek podawałem, więc rozumiem, że chodzi o szacunkowe terminy? Najbardziej
optymistyczne jest ogłoszenie przetargu 06.10.2014 r. Wstępnie przymierzamy się, że może
to dać nam możliwość równoległego uruchomienia, ponieważ przeszkodą jest prawomocność
decyzji pozwolenia wodno-prawnego, które jest elementem składowym podpisania umowy z
Regionalnym Zarządem Gospodarki Komunalnej na możliwość dysponowania gruntem, który
ma być objęty, ponieważ tam są działki gminne, ale także ZGW. Dziwnym trafem jest fakt, że
mamy brzeg Brdy, który jest brzegiem za larsenami ułożonym. Jak się okazuje te larseny nie
są w granicy ZGW tylko w granicy gminy, prywatnej oraz innych osób. W związku z tym
trzeba pewne rzeczy pouzgadniać z właścicielami stosownych posesji, abyśmy mogli uzyskać
pozwolenie na budowę. Bez tego dokumentu nie możemy ruszyć dalej. Jest to problem. Jak
wcześniej powiedziałem, chcemy coś zrobić równolegle, więc najbardziej optymistycznym
wariantem jest przetarg 06.10.2014 r., rozstrzygnięcie po 14 dniach, więc ok 21.10.2014 r.
Tutaj było by składanie i otwarcie ofert. Do 30.10.2014 r. powinnyśmy mieć możliwość
podpisania umowy, natomiast realizacja nastąpi do końca grudnia. Oczywiście wszystko
zależy od warunków pogodowych, jednakże bez tych dokumentów, a konkretnie prawa
dysponowania gruntu, który jest w większości po stronie ZGW nie jesteśmy w stanie tego
zrobić. Jesteśmy cały czas na łączach. Być może za chwilę dostanę informację, że sprawa jest
na tyle przygotowana, że 30.10.2014 po uprawomocnieniu od razu będzie podpisana umowa.
Wówczas uda nam się coś wcześniej przyspieszyć. Tak jak Pan pytał, myślimy, że wejście 30
listopada jest realne, jednak to wszystko zależy od instytucji zewnętrznych, które muszą
nam te możliwości dać. W przypadku gdybyśmy nie otrzymali zgody, ponieważ też tak może
być, musimy patrzeć jakie są możliwości przetargu rozstrzygnięcia i nie podpisania
stosownych umów, ponieważ jeśli nie będziemy mieli tej zgody, to również innych
stosownych pozwoleń nie dostaniemy. Musimy brać pod uwagę to, aby terminy były na tyle
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ze sobą korelujące, aby dawały gwarancję możliwości podpisania później po ogłoszeniu
przetargu, po rozstrzygnięciu, wyłonieniu wykonawcy, podpisania stosownej umowy i wejścia
w realizację. Jeżeli nie będziemy mieli wcześniej przeze mnie cytowanych dokumentów, nie
podpiszemy umowy, to nie będziemy mogli tej inwestycji zrealizować. Jest to pewien
problem, ale to jeszcze mogę po sesji ewentualnie szczegółowo wyjaśnić. Tak to wygląda,
jeżeli chodzi o tą procedurę. Takie są plany i w tym kierunku zmierzamy. To jest odpowiedź
na to pytanie.
Pytanie Pana radnego Sikorskiego, czy to jest wszystko na co stać burmistrza w tym roku
jeżeli chodzi o utwardzenie ulic na osiedlu Samociążek? Nie, to nie jest wszystko na co mnie
stać. Gwarantuję Panu, stać mnie na zdecydowanie więcej i mogę Panu powiedzieć, że
zarówno na jednym osiedlu jak i na drugim osiedlu będziemy rozszerzali, ponieważ udało się
pewne oszczędności po przetargowe wykonać. Prowadzona jest następna procedura
związana z wyłonieniem. Dzisiaj czytałem sprawozdanie, być może ta kwestia Panu umknęła,
że rozpoczęliśmy procedurę rozmów negocjacyjnych, które wykonują. Jedna firma na osiedlu
Kotomierskim, druga w Samociążku dotycząca rozszerzenia, ponieważ w zakresie, który był
jak i kwotach, które posiadamy jest możliwość rozszerzenia o 50% wartości tego zadania,
które wykonywał. Zgodnie z tą procedurą przystąpiliśmy do negocjacji. Mamy zamiar
wykonać wjazd ul. Bulwarowej, tej drugiej części w połączeniu z drogą powiatową. Myślę, że
to może być ok 50 m, więc da nam już spokój w wyjazdem na tą drogę powiatową i nie
będzie tam dziur i nie będzie przeszkadzało. Myślę, że gdzieś ok 70-80 m, również taka sama
sytuacja, wjazd z ul. Brzegowej. Również po to, aby te wyjazdy, wszystkie cztery, które są na
tym osiedlu były już utwardzone i nie wyjeżdżało się z miękkiej nawierzchni. Taka jest
propozycja dotycząca tego osiedla i tu prowadzimy już negocjacje. Jeżeli chodzi o osiedle
Kotomierska, taka sama procedura. Chcemy zakończyć również całą część jako drugi etap ul.
Pochmurnej i zostaną nam dwa odcinki: ul. Słoneczna oraz ul. równoległa do Kotomierskiej,
którą Pan Poraziński zgłaszał odnośnie sklepu Marion i tego przystanku autobusowego.
Zostanie to do wykonania najprawdopodobniej na przyszły rok. Może uda się w tym roku coś
zrealizować, ponieważ po rozmowie z zainteresowanymi okazało się, że możliwość jakiejś
partycypacji z ich strony również jest. Złożona deklaracja jest oficjalnie dopiero teraz.
Jeżeli chodzi o odpowiedź Panu radnemu Marszelskiemu, tutaj odpowiedź prosta chodzi o
przedstawienie sprawy naruszenie dyscypliny finansów. Otrzymałem od rzecznika
zarządzenie, w którym informuje nas, że prosi jeszcze o dodatkowe dokumenty z tym
związane, daty zawarcia umowy z firmą, której nie było, więc tego nie będzie, a jeżeli umowa
nie została zawarta to daty wystawienia przez przewoźnika faktur i to będziemy dostarczali,
w związku z tym jest to w trakcie. Żadnych innych decyzji w sprawie przekazania tego gdzieś
dalej do komisji, czy cokolwiek nie ma. Jest to u rzecznika.
Jaki jest stan sprawy dyrektora ZGKiM przed Sądem Pracy, czy jest znany termin rozprawy
apelacji? Nie znam terminu rozprawy apelacyjnej, w związku z tym odpowiadam, nie wiem.
Kolejne pytanie, czy Gmina w roku 2013 i 2014 umarzała należności cywilno-prawne do,
których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa, jakie to były kwoty w tych latach?
Informuję, że zgodnie z zarządzeniem wydanym 29.05.2014 r. prześledziłem całość i nie ma
takich umorzeń. W związku z tym w 2013 r. ich nie było, natomiast w 2014 r. jak Pan
dokładnie wie składać będziemy taką informację do 31.05.2015 r. W związku z tym na tym
etapie nie mam takiej wiedzy.
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Ad. 22. Zamknięcie obrad LV sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w dyskusji przewodniczący rady P. Włodzimierz
Domek zamknął obrady LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 13.45.
Koronowo, 15 października 2014 r.
Protokół sporządziła
Adela Rojek

