1

OR-RM.0002.6.5.2013
Protokół Nr XXXVI/13
z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 29 maja 2013 r.
w sali sesyjnej 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pan Stanisław Gliszczyński
Pan Leszek Czerkawski
Pani Barbara Sosnowska
Pan Tomasz Angielczyk
Pani Maria Musiał
Pan Rafał Bułka

-

Burmistrz Koronowa.
Z-ca Burmistrza Koronowa.
Sekretarz Gminy.
Skarbnik Gminy.
Kierownik Wydziału IPR UM.
Radca prawny.

Ad. 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady powitał przybyłych na obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej
w Koronowie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek stwierdził
prawomocność obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Radny P. Sławomir Marszelski przybył na obrady sesji w trakcie punku 5. porządku obrad.
Listę obecności radnych dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 1.
Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXVI sesji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad
dzisiejszej sesji jako punktu 22a – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P.
_________________ na działania Burmistrza Koronowa i dyrektora Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy są inne wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad sesji?
Z-ca Burmistrza Koronowa P. Leszek Czerkawski – Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad sesji
punktu 12 - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy
Koronowo IV” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Więcej zmian nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał po zmianach poniższy porządek obrad XXXVI sesji.
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXVI sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z
wykonania uchwał.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w
2012 roku,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 r.,
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok wraz z informacją o stanie
mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według
stanu na dzień 31.12.2012 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu
budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok,
g) dyskusja.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Koronowa za 2012 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w
sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2012 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w prawie
absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2012 rok,
c) dyskusja.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 – 2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2013.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Ziemi
Koronowskiej”.
12. Punkt zdjęty z porządku obrad.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy
Koronowo VII” dla terenów położonych w gminie Koronowo
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy
Koronowo VIII” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo IX” dla terenów
położonych w gminie Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo X” dla terenów
położonych w gminie Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo XI” dla terenów
położonych w gminie Koronowo.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania „Park Wiatrowy Koronowo XII” dla terenów
położonych w gminie Koronowo.
19. Składanie interpelacji.
20. Zapytania, wnioski i informacje.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Koronowo na rok 2013.
22a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P. ___________________ na
działania Burmistrza Koronowa i dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koronowie.
23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Radni jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęli protokół z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w
Koronowie
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między
sesjami Rady oraz z wykonania uchwał.
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady
przedstawił Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński.
Sprawozdanie z wykonania uchwał przedstawił Z-ca Burmistrza Koronowa P. Leszek
Czerkawski.
Sprawozdania 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 protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 3.
Ad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz
sprawozdania finansowego za 2012 r.,
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk - Budżet Gminy Koronowo na rok 2012 Rada Miejska
w Koronowie przyjęła Uchwałą Nr XVII/142/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku w
następującym układzie:
1. Dochody
57.501.443,00 zł
2. Wydatki
59.869.531,00 zł
w tym:
a) wydatki bieżące
53.410.051,00 zł
b) wydatki majątkowe6.
459.480,00 zł
3. Planowany deficyt
2.368.088,00 zł
pokrycie deficytu – emisja obligacji komunalnych, pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu.
W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa
Finansów, Ministra Edukacji i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Uchwał Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zawartych umów zwiększono plan dochodów o
kwotę 9.406.778,78 zł oraz zmniejszono o 6.050.411,00 zł. Po zmianie plan dochodów na
31 grudnia 2012 roku wynosi 60.857.810,78 zł tj. więcej o kwotę 3.356.367,78 zł
wynikającą z powyższych zmian i od przyjętego planu w miesiącu grudniu 2011 roku.
Za 2012 rok dochody wykonano w wysokości 63.947.622,90 zł co stanowi 105,08%
zakładanego planu.
Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Koronowie w dniu 29 grudnia 2011 roku
wynosił 59.869.531,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę
16.263.272,55 zł , ponadto w 2012 roku w planie wydatków dokonano zmniejszeń na
kwotę 11.631.762,77 zł.
Powyższe zmiany dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Miejskiej i
Zarządzeniami Burmistrza Gminy:

Uchwały Rady Miejskiej w Koronowie

- Nr XVIII/150/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku,
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-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

XIX/162/12 z dnia 29 luty 2012 roku,
XX/172/12 z dnia 28 marzec 2012 roku,
XXI/183/12 z dnia 27 kwiecień 2012 roku,
XXII/198/12 z dnia 17 maj 2012 roku,
XXIII/200/12 z dnia 30 maj 2012 roku,
XXIV/212/12 z dnia 27 czerwiec 2012 roku,
XXV/229/12 z dnia 29 sierpień 2012 roku,
XXVI/248/12 z dnia 27 wrzesień 2012 roku,
XXVII/261/2012 z dnia 31 październik 2012 roku,
XXVIII/268/12 z dnia 28 listopad 2012 roku,
XXIX/280/12 z dnia 19 grudzień 2012 roku,
XXX/287/12 z dnia 28 grudzień 2012 roku,

-

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

OR-S.0050.14.2012 z dnia 8 luty 2012 roku,
OR-S.0050.28.2012 z dnia 30 marzec 2012 roku,
OR-S.0050.37.2012 z dnia 13 kwiecień 2012 roku,
OR-S.0050.46.2012 z dnia 27 kwiecień 2012 roku,
OR-S.0050.81.2012 z dnia 28 czerwiec 2012 roku,
OR-S.0050.83.2012 z dnia 2 lipiec 2012 roku,
OR-S.0050.86.2012 z dnia 13 lipiec 2012 roku,
OR-S.0050.96.2012 z dnia 7 sierpień 2012 roku,
OR-S.0050.106.2012 z dnia 31 sierpień 2012 roku,
OR-S.0050.113.2012 z dnia 28 wrzesień 2012 roku,
OR-S.0050.116.2012 z dnia 4 październik 2012 roku,
OR-S.0050.119.2012 z dnia 17 październik 2012 roku,
OR-S.0050.123.2012 z dnia 26 październik 2012 roku,
OR-S.0050.125.2012 z dnia 31 październik 2012 roku,
OR-S.0050.130a.2012 z dnia 9 listopad 2012 roku,
OR-S.0050.133.2012 z dnia 19 listopad 2012 roku,
OR-S.0050.140.2012 z dnia 30 listopad 2012 roku,
OR-S.0050.148.2012 z dnia 21 grudzień 2012 roku,
OR-S.0050.150.2012 z dnia 28 grudzień 2012 roku.

Zarządzenia Burmistrza Koronowa

Różnica pomiędzy zmniejszeniem a zwiększeniem wynosi 4.631.509,78 zł. Po zmianie
plan wydatków na 31 grudnia 2012 roku stanowi 64.501.040,78 zł z tego:
Wyszczególnienie
Urząd Miejski
Oświata
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Razem

Planowane wydatki
25 291 274,00
23 404 485,00
13 103 381,78
1 282 100,00
445 000,00
974 800,00
64 501 040,78

Struktura %
39,21%
36,29%
20,31%
1,99%
0,69%
1,51%
100,00%

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 61.180.890,81 zł, co stanowi 94,85% rocznego
planu z czego:
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Wyszczególnienie
Urząd Miejski
Oświata
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Razem

Zrealizowane
wydatki
23 028 542,96
22 584 665,89
12 874 058,46
1 282 100,00
445 000,00
966 523,50
61 180 890,81

Struktura %
37,64%
36,91%
21,04%
2,10%
0,73%
1,58%
100,00%

Zrealizowane wydatki w wysokości 61.180.890,81 zł obejmowały wydatki bieżące w
wysokości 53.249.452,94 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.931.437,87 zł.
Wydatki bieżące obejmują:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- obsługę długu
- świadczenia społeczne i stypendia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe wydatki

–
–
–
–
–
–
–

20.141.157,51 zł
3.886.479,51 zł
3.390.071,92 zł
1.607.736,56 zł
10.359.896,85 zł
1.107.962,03 zł
12.756.148,56 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 3.643.230,00 zł były w roku 2012
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
oraz kredyty bankowe. Gmina Koronowo zaciągnęła pożyczki w wysokości 1.686.230,00 zł
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz
zaciągnęła kredyty bankowe w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy w
wysokości 1.957.000,00 zł. Zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i
kredytów zostały wykonane w 100% i dotyczyły finansowania inwestycji gminnych. Gmina
Koronowo zaciągnęła kredyt bankowy w Banku Spółdzielczym w Koronowie na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.210.000,00 zł. Faktyczny wynik
budżetu w wysokości 2.766.732,09 zł różniący się od planowanego deficytu wynika z
uzyskania oszczędności w zaplanowanych wydatkach oraz uzyskania ponadplanowych
dochodów. Wykonane dochody wyniosły 63.947.622,90 zł, zrealizowane wydatki wyniosły
61.180.890,81 zł. Wykonane wydatki bieżące wyniosły 53.249.452,94 zł, natomiast
wykonane dochody bieżące wyniosły 59.813.001,05 zł. Różnica pomiędzy dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 6.563.548,11 zł. Właściwa relacja dochodów
bieżących w stosunku do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań
powodujących wyhamowanie rosnących wydatków w oświacie. Mając na uwadze duże
zapotrzebowanie na wydatki bieżące w oświacie przy jednoczesnym mniejszym
zabezpieczeniu środków wynikających z subwencji oświatowej należy w kolejnych
okresach sprawozdawczych wnikliwie przyglądać się trendom demograficznym, a w
sytuacjach niekorzystnych dla finansów publicznych gminy odpowiednio wcześnie
reagować. Wykonane dochody majątkowe wyniosły 4.134.621,85 zł, natomiast
zrealizowane wydatki inwestycyjne wyniosły 7.931.437,87 zł.
§ 1. Zatwierdza się w dniu 9 kwietnia 2013 roku przedłożone przez gminą instytucję
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kultury „Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie” sprawozdanie finansowe za ubiegły rok
obrotowy tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę bilansową 16.462,38 zł (słownie: szesnaście tysięcy
czterysta sześćdziesiąt dwa złote 38/100),
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 2.378,86 zł (słownie: dwa tysiące trzysta
siedemdziesiąt osiem złotych 86/100),
3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
4) stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku w wysokości 8.624,87 zł (słownie:
osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 87/100).
§ 1. Zatwierdza się w dniu 9 kwietnia 2013 roku przedłożone przez gminną instytucję
kultury „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury” w Koronowie sprawozdanie finansowe za
ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę bilansową 434.516,56 zł (słownie: czterysta trzydzieści
cztery tysiące pięćset szesnaście złotych 56/100),
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 650,54 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych
54/100),
3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
4) stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku w wysokości 48.855,93 zł (słownie:
czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 93/100).
§ 1. Zatwierdza się w dniu 9 kwietnia 2013 roku przedłożone przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy
tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę bilansową 2.955.277,91 zł (słownie: dwa miliony
dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych
91/100),
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 215.141,88 zł (słownie: dwieście piętnaście
tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 88/100),
3) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
4) stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku w wysokości 1.177.023,06 zł
(słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia trzy złote
06/100).
§ 1. Zatwierdza się w dniu 9 kwietnia 2013 roku przedłożone przez zakład budżetowy
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” w Koronowie sprawozdanie finansowe za
ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zawierające:
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1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę bilansową 37.839.226,49 zł (słownie: trzydzieści siedem
milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych
49/100),
2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 49.966,28 zł (słownie: czterdzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 28/100),
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki w ubiegłym roku obrotowym, wykazujące
zmniejszenie stanu funduszu o kwotę 635.471,73 zł (słownie: sześćset trzydzieści
pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 73/100),
4) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5) stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku w wysokości 1.866.415,62 zł
(słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście
złotych 62/100).
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Koronowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 7.844.654,49 zł, stan
środków pieniężnych na koniec 2012 roku w wysokości 7.614.244,00 zł.
2. Bilans jednostki budżetowej (jednostkowy) i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę bilansową 115.545.202,02 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy
trwający od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości
15.006.582,85 zł, stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku w wysokości
2.942.898,43 zł, zestawienie zmian w funduszu jednostki w ubiegłym roku obrotowym,
wykazujące zwiększenie stanu funduszu o kwotę 8.189.249,73 zł.
Kończąc, chciałbym podziękować Szanownej Radzie za zrozumienie w dążeniu do
stawianych przez nas wszystkich celów. Dobry wynik finansowy, to zasługa nas wszystkich,
w tym też Państwa. Pragnę podziękowania za ubiegły rok skierować do Pana Burmistrza,
Zastępcy Burmistrza oraz Pani Sekretarz, wspólne decyzje, umiejętne zarządzanie i
podejmowanie decyzji dało pożądany efekt. Choć bywały trudne momenty a efekt braku
czasu dawał się we znaki w naszej codziennej pracy to jednak nie wpłynął negatywnie na
realizację wcześniej przyjętych założeń budżetowych.
Każde sprawozdanie w tym sprawozdanie finansowe wymaga mrówczej pracy zespołów
osób pracujących w komórkach finansowo-księgowych, bez tej codziennej ewidencji
trudno by mi było mówić o przejrzystej i czytelnej fotografii sprawozdawczej
koronowskiego samorządu. Za tą pracę gorące podziękowania dla głównych księgowych
wszystkich jednostek organizacyjnych, waszych zespołów finansowo-księgowych,
pracowników urzędu miejskiego oraz pracowników jednostek organizacyjnych.
b)
informacja
Burmistrza
inwestycyjnych w 2012 roku,

Koronowa

dotycząca

wykonania

zadań

Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński przedstawił informację z realizacji zadań
inwestycyjnych za 2012 r.
Informacja stanowi załącznik Nr 15 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo
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za 2012 rok.
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok wraz z
informacją o stanie mienia Gminy
Uchwałę Nr 18/S/2013 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Koronowa sprawozdaniu wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2012 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy odczytał przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Uchwałę załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 4.
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo
według stanu na dzień 31.12.2012 r.
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego P. Barbara Koniarska - Zgodnie z art. 267 ust.
1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)
opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo. Wyszczególnienie
posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych do
informacji z wykonania budżetu za rok 2012.
Gmina posiada majątek finansowy w kwocie 900.000,00 zł, jest to 9 udziałów wniesionych
w postaci aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w
Bydgoszczy.
Gmina Koronowo według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku jest właścicielem 875.5807
ha gruntu o wartości 14.487.537,89 zł.
W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Gmina Koronowo zwiększyła stan gruntów o
63.7779 ha o wartość2.054.954,21 zł. W drodze komunalizacji na mocy decyzji Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego zwiększono zasoby gruntów o 4.2779 ha o wartości 143.462,00 zł.
Przyjęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o powierzchni 0.5366 ha
o wartości70.966,56 zł. W celu poszerzenia bądź urządzenia dróg dojazdowych Gmina
zakupiła 1.1947 ha gruntu o wartości 100.000,00 zł oraz dokonała zamiany działki nr 47
położonej w Lucimiu na działkę nr 337/1położoną w Mąkowarsku o powierzchni 0.1322 ha
o wartości 28.290,00 zł. W okresie sprawozdawczym Gmina Koronowo zwiększyła o
0.0192 ha o wartości 386,90 zł swoje udziały w działkach o numerach 150/110,
150/112.150/113 i 150/114.W ewidencji gruntów ujęto 37 działek powstałych w wyniku
podziału 8 działek o łącznej powierzchni 9.6240 ha o wartości 112.417,24 zł. W przypadku
podziału działek nr 101 i 359 po wykonaniu ponownego pomiaru ujawniono ubytek
powierzchni powstałych działek w stosunku do poprzedniej powierzchni o 0,0370 ha.
W roku 2012 dokonano weryfikacji ewidencji gruntów, w wyniku której na podstawie
danych z ewidencji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przyjęto na stan ujawnione
grunty stanowiące własność Gminy Koronowo o łącznej powierzchni 47.9933hao wartości
1.599.431,51zł.
W okresie sprawozdawczym stan gruntów Gminy Koronowo uległ zmniejszeniu o 51.4550
ha o wartość 1.435.393,08 zł, w tym poprzez sprzedaż i zamianę działek o łącznej
powierzchni 2.5617 ha na kwotę 40.865,67 zł. W roku 2012 dokonano podziału 8 działek o

10

powierzchni 9.6610 ha o wartości 112.417,24 zł, które zdjęto ze stanu gruntów. W wyniku
przeprowadzonej weryfikacji wykreślono z ewidencji działki o łącznej powierzchni 39.2323
ha o wartości 1.282.110,17 zł.
Gmina Koronowo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o wartości
143.233,42 zł i powierzchni 1,2450 ha.
Z tytułu wykonywania prawa własności gmina w okresie w okresie od 01.01.2012 do
31.12.2012 roku uzyskała łączne dochody w kwocie 1.085.363,91 zł, z czego:
 ze sprzedaży składników majątkowych 589.080,15 zł,
 z najmu i dzierżaw składników majątkowych 263.219,61 zł,
 z opłat za użytkowanie wieczyste 99.026,20 zł,
 z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 134.037,95 zł
Gmina nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie
udzielała gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na
ruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych w Banku
Spółdzielczym w Koronowie.
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o
wykonaniu budżetu Gminy Koronowo
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy
Koronowo za 2012 rok oraz wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komisje Rewizyjną w
zakresie wydatków budżetu Gminy Koronowo w 2012 roku przedstawiła w imieniu
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z-ca przewodniczącego komisji P. Danuta Czarnotta
Opinię oraz wykaz kontroli załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 5.
g) dyskusja.
Przewodniczący Rady P. Włodzimierz Domek – Mamy już szczegółowe informacje na temat
wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Otwieram dyskusję.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Na poniedziałkowej komisji padło pięć pytań.
Zobowiązano mnie, aby udzielić na nie odpowiedzi, co czynię.
Pierwsze było rozpisać na jakie wydatki były ponoszone w ubiegłym roku, sklasyfikowane
w pozostałej działalności w gospodarce gruntami, dotyczy to odszkodowań. Informuje, że
z prawie 74 tys. zł. głównie na wykup gruntów pod drogi (Pan J.) oraz odszkodowanie za
zwrot wadium tj. pierwsza odpowiedź.
Druga rozpisać koszty do Senden, uzupełniając pismo, które było też kierowane do Pana
radnego, informuję, że łączny koszt wyjazdu oszacowano na kwotę blisko - 35 tys. zł.
Wydatki po stronie Gminy Koronowo obejmowały prawie - 8 tys. zł wynajem autokaru,
1.100 zł ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Po stronie gminy noclegi wraz z
wyżywieniem, środki prawie - 24 tys. tj. dotacja z fundacji, zakup napojów, artykułów
spożywczych - 1.200 zł, po stronie gminy, zakup elementów pamiątkowych – ok. 300 zł po
stronie gminy, delegacje pracowników Urzędu – ok. 550 zł, delegacje 365 zł.
Jeśli chodzi o ostateczne rozliczenie dotacji, to wyniosła ona prawie 24 tys. z 30.
Dotacja powyższa, prócz środki, które gmina zaangażowała w kwocie 11.500 zł, plus
koszulki okolicznościowe przez MGOK. Strona niemiecka tj. wartość prawie 11 tys. zł.
Trzecie pytanie dotyczy uzupełnienia informacji o zadaniu inwestycyjnym związanym z
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zakupem gruzu, z wartości 150 tys. zł w planie, wydatki, takowa informacja, która
obejmuje zamówienie gruzu, które odbywały się sukcesywnie, jest to kwota 135.840,65 zł,
plus wbudowanie tego gruzu 20.750 zł. Różnica to oszczędności w wyniku tej inwestycji
poprze targowych.
Jeżeli chodzi o dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w ubiegłym roku, to dotacja została
rozliczona w ubiegłym roku. Wykonano prace melioracyjne na obiektach Gminy Koronowo i
tak: w miesiącu maju – naprawa rurociągu w obiekcie w Łąsku Małym; w m-cu czerwcu –
odwodnienie placu zabaw w obiekcie w Lucimiu; w lipcu – dokonano renowacji obiektów
drenarskich w Hucie, Wilczu, Łąsku Wielkim; w sierpniu – wykonano renowację ciągów
drenarskich w Mąkowarsku i Hucie; we wrześniu – renowację studni drenarskich w Hucie i
Mąkowarsku; w październiku – wykonano renowację rurociągu na obiekcie w Lucimiu.
Całość prac to ogółem wykonanie 62.431,22 zł, częściowo sfinansowane z dotacji dla
GSW.
Ostatnie pytanie związane z odwodnieniem Orlika, Pan burmistrz.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o odwodnienie Orlika, zadanie
zostało zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Tak jak
było określone w zleceniu, wszystkie prace ze zlecenia zostały wykonane w roku 2012. Z
informacji, które uzyskałem jest jeszcze propozycja, by dodatkowo poprzez
funkcjonowanie tych kilku miesięcy i wiosny, żeby jeszcze drobne prace zostały wykonane
przy tym odwodnieniu. Chodziło o przeczyszczenie tych odpływów, natomiast w tym
temacie, myślę, że jeżeli mamy zamiar drążyć ten temat, to myślę, co miał na myśli poeta,
czyli co powiedział Pan radny Olech, to myślę, że w jego jak gdyby zakresie, my zadanie
odebraliśmy w całości, takie jakie było zlecone.
Radny P. Sławomir Marszelski – Dość szczegółowo z Panem skarbnikiem wyjaśnialiśmy
wydatki poniesione przez gminę na komisji oświaty. Z wyjaśnień, które otrzymałem, to
moja pierwsza refleksja. Spółka wodna, z tego, co pamiętam po zmianie przepisów może
dostać dotację od gminy na zadania inwestycyjne i tutaj jak Pan mówił jakieś tam
odwodnienie Orlika okej, ale jeżeli to jest jakaś tam naprawa, czy renowacja ciągu
drenażowego, to do końca nie wiem. Kiedyś tam Pan skarbnik nam taką informację dawał,
że po zmianie przepisów, wyłącznie na zadania inwestycyjne dotacje dla spółek wodnych
mogą iść.
Odnośnie tego odwodnienia Orlika w Mąkowarsku, inwestycji gminnej, jeżeli jest napisane,
że zadanie zostało zakończone w terminie, a w gazecie, a nie tylko w gazecie rozmawiałem
wczoraj z Panią Sołtys Mąkowarska i wyraźnie tam coś ma być jeszcze robione, aby to
zakończyć. Jeżeli coś będzie przekraczało 3 tys. okres używalności, to powinna być
inwestycja. Takiej inwestycji w budżecie dla Orlika w Mąkowarsku w roku 2013 nie ma.
Jeżeli było tak, że czegoś tam nie dokończono, to wystarczyłoby wpisać, że zadanie
zostało zakończone w roku 2013. Taka by była prawda.
Co do wyjazdu do Senden, to rozumiem, że gminę kosztowało 11.500 zł, a 24 tys. było z
dotacji tej współpracy Polsko-Niemieckiej.
Samo sprawozdanie oddaje prawdę w tym zakresie, że przeznaczona na zakup kamienia
do stabilizacji dróg gminnych była kwota ponad 200 tys. zł. Zakupiono tego kamienia
łącznie z rozwiezieniem za około 150 tys. zł. Takie są fakty. Jeszcze miałbym takie pytanie.
Znalazłem w wykazie zaległości 1.669.230,00 zł, zaległości zasiłki rodzinne, dotyczy to
MGOPS. Mam pytanie, czy to dotyczy bardziej tych spraw związanych z zaliczką
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alimentacyjną i naliczaniem tym dłużnikom tak?
Dyrektor MGOPS w Koronowie P. Dariusz Karwat – Tak.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Ja nie wiem, co pisze gazeta, dla mnie jest
informacja ważna, jeżeli chodzi o odbiór. Odbiór został dokonany prac, które zleciliśmy. W
roku 2012, to co zleciliśmy, to zostało wykonane i zostało odebrane. O innych rzeczach,
które się pojawiły, to tak jak Pan radny powiedział, jeżeli coś będzie przekraczało kwotę
3,5 tys. zł, musi się znaleźć w budżecie i w tym momencie będzie dodatkowo realizowane.
Póki, co na temat innych prac nie wiem, mówi się o tym, że przez wiosnę, co
funkcjonowało może jeszcze przydałoby się tam coś jeszcze dorobić, ale mówimy tu o tych
elementach, które mogą się pojawić, natomiast póki, co się nie pojawiły. Realizacja
zgodnie ze zleceniem nastąpiła w całości.
Radny P. Tomasz Gordon – Odbyło się posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego i to sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię tejże komisji.
Jak słyszymy tutaj padło dużo cyfr. Po wystąpieniach Pana skarbnika, opinii RIO, opinii
Komisji Rewizyjnej, pojawiają się tutaj cyfry, oświata przoduje, dogania ją bardzo szybko
pomoc społeczna i pozostają jeszcze inwestycje. W tych inwestycjach pojawia się i to
cieszy taka pozycja, gruz, kamień z przeznaczeniem na drogi i to jest bardzo pozytywnie
odbierane przez radę, radnych jak i mieszkańców, głównie na wsi.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o zakup kamienia, czy kruszywa, odbyło
to się w drodze przetargu ogłoszonego. Z tego przetargu uzyskaliśmy niższe kwoty, niż
kosztorysowo przyjmowaliśmy, a zakupiliśmy tyle samo tego gruzu. Pozostała część została
spożytkowana w taki sposób, że poszło to na drogi, ale generalnie warunki pogodowe
pozwalały na złożenie jeszcze do końca roku jakiejś tam puli tego gruzu. Ten gruz został
zwieziony i zostanie rozwieziony i uwałowany jeszcze w tym roku, ale został zakupiony
zgodnie z procedurą zamówienia publicznego, czyli odbyła się procedura przetargowa. Nie
było potrzeby wydatkowania większej kwoty, skoro wynegocjowaliśmy taką.
Radny P. Stanisław Sikorski – Chciałbym nawiązać do tego, co mówili moi przedmówcy
odnośnie tego gruzu, źle to wygląda, kiedy znamy stan dróg naszych gminnych, że
realizacja tego zadania kształtuje się w 68%. Myślę, że skoro mieliśmy oszczędności,
można było te pieniądze 230 tys. przeznaczyć na drogi, a nie wykazywać w zadaniach
inwestycyjnych, że nie zostało to wykonane w całości, a tylko w 68%. To prezentuje się,
nie ukrywam nieciekawie.
Druga pozycja w inwestycjach, do której mam uwagi jest budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej we wsi Samociążek. Ze sprawozdania, które otrzymaliśmy od Pana
burmistrza wynika, że inwestycja została zakończona, odebrana i przekazana do
użytkowania. Komisja, której przewodniczę Komisja Przestrzegania Prawa, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie trzykrotnie wizytowała tą
inwestycję w trakcie i teraz po zakończeniu i stwierdziła jednogłośnie, że na drodze
brukowej prowadzącej do elektrowni brakuje ok. 120 m² kamienia brukowego oraz nie
została doprowadzona do stanu pierwotnego droga gruntowa prowadząca od szkoły w
kierunku do Gościeradza. To jest droga na działce nr 86. Komisja zaleciła Panu
burmistrzowi o doprowadzenie tej inwestycji do końca.
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Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Tu jest kwestia nie do końca rozeznania tematu.
Myśmy mieli 150 tys. zł zabezpieczonych na zakup gruzu. Pan radny też za tym głosował.
Za te 150 tys. ogłosiliśmy przetarg. Do kwoty 150 tys. daliśmy zlecenie firmie. Firma tyle
ile gruzu miała i w takiej wartości, wielkości granulatu jaki chcieliśmy mieć przywieziony
przywoziła. Przywiozła do kwoty 135.840,65 zł, bo tyle zdążyła dowieźć do końca tego
roku, a zamówienie miała do 150 tys. Później pojawiły się te środki, które przeznaczyliśmy
na zakup gruzu ponad 20 tys. zł dla ZGKiM, jako dodatkowe zlecenie i kwota ok. 80 tys. zł,
która była na kwestie rozwiezienia, wbudowania itp. To wszystko zostało zrealizowane,
tylko sam zakup gruzu, ponieważ te dodatkowe pieniądze znalazły się w tym samym
paragrafie, no nie można było w drugiej procedurze stosować tych samych procedur dla
tego zadania. Wykorzystano również możliwość wbudowania, czyli wykonania usług. Tutaj
była usługa na zakup gruzu. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej dodatkowo
zwiększyliśmy o kwotę 80 tys., która została wykorzystana na usługi.
Jeżeli chodzi o umowę z firmą. Tak jak wcześniej powiedziałem, w ostatnich dniach
grudnia, to co składowane było
i przywożone już bezpośrednio na pryzmę, nie
bezpośrednio na teren dróg gminnych w sołectwach, to zostało wbudowane tego roku,
wiosną.
Z-ca burmistrza P. Leszek Czerkawski – Rzeczywiście potwierdzam takowe zastrzeżenia, co
do jakości dróg po przeprowadzeniu już tej inwestycji. Komisja zgłaszała, byliśmy na
gruncie. Ostatnia wizyta była wczoraj z wykonawcą. Każdy przedstawił swoje racje w tym
temacie. Rozmowy z wykonawcą trwają i wstępne zapewnienia są takie, że rzeczywiście
pewne wady, które wyszły już w okresie eksploatacji tych nawierzchni, bo mówimy o
zastrzeżeniach dotyczących nawierzchni a nie sensu stricte inwestycji wodnokanalizacyjnej. Najprawdopodobniej zostaną usunięte, chociaż od razu mówię, że
wykonawca nie z wszystkimi zastrzeżeniami się zgadza i na pewno kwestionuje ten
wniosek komisji, że ubyło 120 m powierzchni kostki brukowej. Ni mniej, ni więcej nie
uchyla się od pewnych napraw, które wyniknęły już po oddaniu tej inwestycji do użytku.
Radny P. Sławomir Marszelski – Jak to w tej chwili jest z udzielaniem dotacji dla spółek
wodnych? Na co może być udzielana? Czy na inwestycje tylko, czy na remonty też?
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – W roku ubiegłym udzieliliśmy dotacji do renowacji
urządzeń melioracyjnych i zgodnie z tym dotacja została rozliczona i były to zadania
bieżące. W roku bieżącym udzielamy dotacji na zadania inwestycyjne.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Koronowa za 2012 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w
sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2012 rok,
Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 8 maja 2013 roku w
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sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2012 rok odczytała
w imieniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie z-ca
przewodniczącego komisji P. Danuta Czarnotta.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 6.
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w
sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2012 rok,
Uchwałę Nr 6/Kr/2013 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa z tytułu
wykonania budżetu Gminy za 2012 rok odczytał przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Uchwałę załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2012 rok
odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
c) dyskusja.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję.
Radny P. Sławomir Marszelski – Jesteśmy już po przedyskutowaniu sprawozdania z
wykonania budżetu. To nie są zarzuty, to są moje uwagi na chwilę obecną. Stwierdzam, to
z jakąś przyjemnością, że chyba w zeszłym roku tylko wydaliśmy pieniądze na jedną
dokumentację budowlaną, którą ja określam mianem „półkownika”. „Półkownik” w czasach
PRL-u, to było coś, co było zrobione, ale miało długo, bardzo długo czekać na półce na
realizację. Potem PRL upadł i te firmy się pokazały. Ja za takiego „półkownika” uważam
pieniądze wydane na dokumentację, z całym szacunkiem tutaj dla koncepcji, na budowę
grodziska. Wiemy, że kosztorys na chwilę obecną jest zupełnie nierealny wykonania tego
zadania. Dlaczego o tym mówię, bo my tego nie zrobimy, a jeżeli kiedyś zrobimy, to
oddaję Panu burmistrzowi tutaj cześć.
Mamy też 20 tys. zł wypłacone w roku ubiegłym tytułem ostatniej transzy odszkodowania
dla nabranych podwykonawców za niefortunną przebudowę budynku we Wtelnie na
mieszkania komunalne jeszcze w latach wcześniejszych. Będę rad za informację, bo wiemy,
że ta sprawa windykacyjna należności od faktycznego wykonawcy, to się wlecze. Jeżeli
będą jakieś nowe informacje na następnych sesjach, to nie koniecznie teraz, to proszę,
będę bardzo wdzięczny za takie informacje.
Mamy wyjazd do Senden, który ma prawo każdy ocenić, tak jak uważa.
Chciałbym się skoncentrować na jednym i to jest kwestia bardzo istotna, bo troszeczkę
inaczej wygląda sytuacja kogoś, kto ten asfalt, czy polbruk ma podprowadzony już
bezpośrednio pod dom, troszeczkę inaczej widzi życie, sytuację, komunikację. Jestem tutaj
zdziwiony dyskusją, która była przed chwilką między Panem burmistrzem a kolegą moim
radnym Sikorskim, bo jestem skłonny zakładać, że jeżeli nie wykonamy jakiegoś tam
wydatku, co do złotówki, bo udało się coś taniej załatwić, kupić, w przetargu rozstrzygnąć,
nie ma sprawy, jeżeli uzyskaliśmy, to co chcieliśmy. Zupełnie inaczej sprawa się
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przedstawia, co do remontów, czy wbudowywania gruzu w drogi gminne. To nie raz tutaj
rozmawialiśmy w szerszym, czy węższym gronie, również z Panem przewodniczącym rady,
że to, co najbardziej doskwiera naszym mieszkańcom, to jest kwestia dróg, a konkretnie
stanu tych dróg. Jesteśmy zgodni, że przy tym stanie budżetu tak Państwa jak i samorządu
naszego, to asfaltów na większą skalę wszyscy się nie doczekają. To jest nierealne.
Jedyne, co zostaje to na bieżąco dowozić kruszywo, czy kamień i utwardzać te drogi tak
jak można. Nie raz rozmawialiśmy wśród radnych, że uchwalamy ten budżet i wcześniejsze
z takim troszeczkę nieczystym sumieniem, bo na drogi, na utrzymanie dróg trzeba byłoby
więcej pieniędzy, no ale w projekcie budżetu burmistrz jakąś tam kwotę nam wskazał i
musieliśmy tą kwotę przyjąć. W między czasie w ciągu roku było zwiększenie jak to Pan
burmistrz mówił kwoty na zakup gruzu do kwoty 230 tys. zł. Wykonano to zadanie na 156
tys. zł i, gdy się czyta to sprawozdanie, 3 tys. ton kamienia. Dla laika, to jest ilość
ogromna. Zrobiłem takie obliczenie, przyjmując, że gruz ma gęstość mniej więcej ok. 3
tony waży m³, no 2,7. To jest ok. 1300 m³ zakupiono. Jeżeli zakładać, że robimy jakąś
drogę, tak jak trzeba, szerokości 5 m, sypiemy kamień na 40 cm, wtedy byśmy zrobili tą
drogę na 40 lat. To jak sobie podzielimy to wszystko, pomnożymy, to ten cały kamień
wystarczyłby na zbudowanie od podstaw 650 mb nowej drogi. To już klasyk mówił, że
trzeba ludziom rzucić jakąś kwotę i jeżeli nie są w stanie jej przeliczyć to są złapani.
Kolejny argument Pana burmistrza, że rozstrzygał przetarg, jeżeli kwota była na wniosek
Pana burmistrza zwiększona, z całym szacunkiem Panie burmistrzu, to uważam, że akurat
na to zadanie kwota powinna obligatoryjnie być wydana prawie do złotówki. Tak jak
mówię, troszeczkę inaczej się patrzy, gdy ma się ten bezpośredni twardy wyjazd przez cały
rok i władze Koronowa ten wyjazd mają, ale troszeczkę inaczej wygląda sytuacja z punktu
widzenia mieszkańca, tak miasta, bo też mamy nieutwardzone drogi, jak i wsi. Dlaczego
tutaj tak o tym mówię? Bo, to co się właściwie w sposób niekończący kręci się w tej radzie,
skarg mieszkańców, takiej treści, czy takiej. Stan dróg Łąsko Małe, Tryszczyn ul.
Hamerskiego, mieszkańcy u mnie, Panie burmistrzu ja niestety się wstrzymam w
głosowaniu, co do absolutorium z tej przyczyny, o której tutaj rzekłem i uważam, że w
przyszłym roku Pan pod uwagę weźmie sytuację tych mieszkańców, często odciętych
komunikacyjnie i wyda te pieniądze. W innych sprawach może Pan oszczędzać, bo
oszczędzać trzeba, żeby gmina się zmieściła w odpowiednich wskaźnikach, szczególnie w
tych, które wejdą w życie od 2014 r. obliczane inaczej.
Radny P. Leopold Kuskowski – Ja z pełnym szacunkiem do kolegi radnego Sławomira,
szanuję jego zdanie, w wielu rzeczach ma rację, tylko ten punkt nie dotyczył dróg.
Dyskusja ma być nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i opinii i wolałbym, żeby w tym
temacie Pan radny zabrał glos, a nie o kamieniach, o których już na komisjach była okazja
porozmawiania. Jestem zobowiązany do wyjaśnienia Państwu radnym i Państwu to, co
Komisji Rewizyjnej Regionalna Izba Obrachunkowa wytknęła, że nie było w sprawozdaniu
informacji o kontroli. Ten przepis wszedł w tym roku i nie ukrywam, że gdzieś nam
umknął. Dowiedzieliśmy się jednak o tym i koleżanka uzupełniła naszą opinię o kontrolach
Komisji Rewizyjnej, więc uważam, że jest to do kompletu dla rady, żeby wzięła to pod
uwagę, że kontrole takie się odbywały. To taki techniczny błąd, ale uważam jako
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, żeby to Państwu wyjaśnić.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Podzielam opinię Pana radnego Sławomira
Marszelskiego, że kwestia dróg jest sprawą bardzo ważną i w momencie, kiedy mówimy o
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absolutorium dla Pana burmistrza jak najbardziej mamy prawo tą sytuację akcentować.
Wielokrotnie mówimy na ten temat, ten kierunek jest właściwy i ten czas również jest
właściwy.
Radny P. Stanisław Sikorski – Mam dwie małe uwagi do Pana burmistrza. Pierwsza dotyczy
zlikwidowanej szkoły w Łąsku Wielkim. Sam głosowałem za likwidacją szkoły, ale zupełnie
inne były realia wówczas, kiedy była dyskusja na temat zlikwidowania tej szkoły. Decyzją
rady było to, że dzieci będą dowożone przez autobusy ZGKiM. Zupełnie inny standard,
kiedy dowozi autobus szkolny, a stało się zupełnie inaczej i Pan burmistrz nie pytając o
zgodę rady, chociaż wiem, nie miał takiego obowiązku, ale wypadało chociaż
poinformować, że podjął taką decyzję, że dzieci nie będą dowożone autobusami szkolnymi,
tylko autobusami rejsowymi.
Drugą uwagę mam taką, że kiedy byłem zaproszony, nie tylko ja, bo kilku innych jeszcze
radnych na spotkanie z pracownikami, radą pracowniczą i związkami zawodowymi ZGKiM
do Pana burmistrza, no nie zostaliśmy wpuszczeni. Pan burmistrz po prostu sobie nie
życzył, żeby radni brali udział w tym spotkaniu. Myślę, że nie ma żadnych tajemnic przed
radnymi, to co się dzieje z naszym zakładem gospodarki komunalnej.
Radny P. Sławomir Marszelski - Nawiązując do słów, które tutaj padły, może zmieniły się
przepisy, nie kwestionuję, natomiast już w poprzedniej kadencji i materiałach
szkoleniowych RIO kładło na to nacisk w instruktażu, że trzeba się też odnieść do
przeprowadzonych kontroli, czy to koresponduje.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Powracając do drugiej części wypowiedzi
Pana radnego Sikorskiego, to całe zamieszanie dotyczące wrześniowego spotkania z
pracownikami ZGKiM wynikło troszeczkę z niedoinformowania, wyjścia przed szereg
przedstawicieli rady pracowniczej. Stąd to wszystko wynikało, przypominam, że faktem
jest, że nie uczestniczyliśmy w tej pierwszej części tego spotkania, ale potem też
rozmawialiśmy na ten temat.
Z-ca burmistrza P. Leszek Czerkawski – Kilka słów odniesienia do wypowiedzi Pana
radnego Marszelskiego i Pana przewodniczącego. Proszę nam wierzyć, że my bardzo
dobrze zdajemy sobie sprawę ze stanu dróg gminnych zarówno w mieście jak i przede
wszystkim na terenie wiejskim, ponieważ stykamy się z tym tematem na każdym zebraniu
wiejskim i nie tylko. Również podczas takich interwencji pilnych w trudnych warunkach, a
dobrze wiemy, że zakończenie zimy tegorocznej było bardzo specyficzne, niespotykane od
lat, gdzie kilkakrotnie dochodziło do zmarznięcia i rozmarznięcia gruntu. Dlaczego o tym
mówię? Dlatego, że w 2012 r. podjęliśmy działania właśnie, żeby temu zapobiec. Proszę
sobie przypomnieć, że ta inwestycja tak szeroko tutaj komentowana była wprowadzona do
budżetu w maju ubiegłego roku, czyli wtedy kiedy pojawiły się finansowe możliwości, to
myśmy Państwu z oszczędności, czy z tego tytułu, że pojawiły się środki myśmy Państwu
tą inwestycję zaproponowali. To dlatego właśnie Pan burmistrz w październiku wnosił
ponownie o zwiększenie kwoty na to zadanie o 80 tys. zł, ale niestety warunki pogodowe
były już takie, a nie inne i w pełni nie mogliśmy tej inwestycji zrealizować, co nie świadczy
o tym, że o tym zapominamy. Proszę wziąć pod uwagę budżet tegoroczny, gdzie już
zwiększamy na inwestycje drogowe, wnioskujemy do Państwa o zwiększenie na inwestycje
drogowe o 500 tys. zł, a na dzisiaj o zwiększenie bieżącego utrzymania dróg już o 50 tys.
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Mogę Państwa zapewnić, że jeżeli pojawią się wolne środki, to na pewno na tym nie
poprzestaniemy.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego,
imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18
głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXXVI/329/13 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za
2012 rok.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek złożył gratulacje Burmistrzowi Koronowa P.
Stanisławowi Gliszczyńskiemu w związku z uzyskaniem absolutorium za 2012 rok.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński podziękował za udzielenie absolutorium za
2012 r.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 10. minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady sesji.
Po przerwie w sesji uczestniczy 18 radnych. Nieobecni radni Panowie: Stanisław
Sikorski, Henryk Borowicz i Leopold Kuskowski.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 20132022.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stawiam wniosek, by
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

nie odczytywać

Wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Zmiana WPF-u podyktowana jest przyjęciem
wolnych środków, które po części były też przedmiotem analizy sprawozdania z wykonania
budżetu; wprowadzenie ich do wieloletniej prognozy finansowej oraz dostosowaniem jej
do uchwały budżetowej, którą chcemy podjąć na dzisiejszej sesji; urealnieniem
przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020 i jakby skrócenia pewnego horyzontu
czasowego z 2022 r. do 2020. Samo wprowadzenie nadwyżki, wynikające z załącznika 1.
w rozbiciu na nadwyżkę z lat ubiegłych 2.766.732,09, o którym Pan przewodniczący przed
momentem też wspomniał oraz wolne środki, o których mowa w art. 217, to jest prawie 3
mln 700 tys. i przerzucenie pozostałych środków na prawie 860 tys. na rok kolejny jako
zabezpieczenie środków na spłaty oraz najważniejsza rzecz wynikająca z załącznika 2., to
wpisanie w przedsięwzięciach zadania związanego ze świadczeniem usług w zakresie
zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo od
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właścicieli nieruchomości. Łącznie na 2.5 roku szacujemy tą wartość na poziomie 5 mln 70
tys. zł. Mieścimy się we wszystkich składnikach. W wyniku przyjęcia wolnych środków, te
wskaźniki się poprawiły. Szacujemy po wyłączeniu sztucznego długu w wysokości
adekwatnej do spłaty z 5 mln 117 tys., że tego sztucznego długu nie będzie na ten rok.
Dług na koniec roku tj. 25 mln prawie 300 tys. zł tj. prawie 39%.
Salę obrad opuścił radny P. Artur Koper. Obecnych 17 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
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 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/330/13 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo na lata 2013-2022.
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 17 głosami „za”.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Zmiana w budżecie podyktowana jest tym, co
zrobiliśmy w WPF-ie, czyli przyjęciem wolnych środków w wysokości prawie 6 mln 413 tys.
zł, wycięcia sztucznego długu w załączniku przychody, rozchody i przyjęcia tych wolnych
środków. W samych dochodach zwiększamy dochody o blisko 113 tys. zł, głównie z
przeznaczeniem na inwestycje. Po stronie wydatków, oprócz drobnych zmian
zabezpieczających wydatki bieżące, zabezpieczamy środki na bieżące utrzymanie dróg. Po
stronie inwestycji, zwiększamy inwestycje prawie o 680 tys. zł, z czego jak Pan Leszek
Czerkawski, z-ca burmistrza wspomniał, prawie 0,5 mln jest na same drogi w tym nowa
droga Salno – Gogolin. Z byłego FOGR-u środki po stronie dochodów też pozyskaliśmy na
ten cel, także głównie skupiamy się na inwestycjach w przyjęciu wolnych środków,
urealnienie środków inwestycyjnych. Jeśli chodzi o załącznik związany z dotacjami, to
zabezpieczamy środki na przedszkola dla miasta Bydgoszcz 10 tys. zł, środki, które
zwiększamy dla MGOK, zwiększając dotację do kwoty 1.325.800,00 zł oraz w załączniku
unijnym wprowadzamy 50 tys. zł więcej po stronie wydatków. Jest to na zadanie
inwestycyjne związane z budową placu zabaw w miejscowości: Stary Jasiniec, Stopka,
Wierzchucin Królewski oraz Witoldowo.
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.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/331/13 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Za
zasługi dla Ziemi Koronowskiej”
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 17 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Pozwolę sobie powiedzieć na temat zasług
Banku Spółdzielczego w Koronowie, no cóż więcej dodać niż te rzeczy, o których
mówiliśmy na komisjach. Bank Spółdzielczy ponad 120 lat funkcjonowania w Koronowie,
od zawsze wspierał działalność nie tylko rolników, drobnych przedsiębiorców, ale również
lokalne działania w zakresie kultury, sportu. Moglibyśmy mnożyć, mnożyć, mnożyć i
jeszcze raz mnożyć.
Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Roman Gut – Jestem członkiem Banku Spółdzielczego już 40 lat i kiedy ukazała
się tutaj taka propozycja Pana burmistrza odnośnie przyznania Medalu „Za zasługi dla
Ziemi Koronowskiej” wszedłem do banku i tak cofnąłem się myślą, jak ten bank wyglądał
40 lat temu. Urzędował tylko na parterze, reszta była zamieszkała przez kilka rodzin na
pozostałych kondygnacjach. Jak na owe czasy był czyściutki i skromnie utrzymany, ale
pracowników tam było kilkunastu. Troska o kredytobiorców, właściwie o żyrantów była
bardzo troskliwa. Pamiętam, że dyrektor bardzo troskliwie analizował każdego
kredytobiorcę w tym sensie, żeby żyranci nie musieli spłacać za niego pożyczki. Miałem
okazję kilkakrotnie się o tym przekonać w tym okresie. Każdego roku jestem na takiej
uroczystości jak „Lato, Pieczyska i śpiew” i słyszę każdorazowo, że sponsorem jest min.
Bank Spółdzielczy w Koronowie. Wiele osób korzysta z tej imprezy kulturalnej, nie tylko
mieszkańcy Koronowa, ale i wczasowicze, którzy tam okres letni spędzają.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? 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 XXXVI/332/13 w sprawie
przyznania Medalu „Za zasługi dla Ziemi Koronowskiej”
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo IV” dla terenów położonych w
gminie Koronowo.
Punkt zdjęty z porządku obrad XXXVI sesji.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo VII” dla terenów położonych w
gminie Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 17 głosami „za”.
Na salę obrad wrócił radny P. Leopold Kuskowski. Obecnych 18 radnych.
Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju P. Maria Musiał – Projekt uchwały
punkt nr 13 i 14 dotyczy projektów uchylenia uchwał wcześniej podjętych na Park
Wiatrowy VI i VII dla terenów położonych w Gminie Koronowo. Propozycja uchylenia tych
uchwał wynika stąd, że powstały przeprowadzone badania ornitologiczne i wszystkie inne
czynności planistyczne do tego momentu wykazały, że na tych terenach nie można
lokalizować elektrowni wiatrowych i uchwały te stały się bezprzedmiotowe.
Projekty uchwał punkt: 15, 16, 17 i 18 dotyczą podjęcia uchwał jako rozszerzenia terenów,
na których projektowane są elektrownie wiatrowe i wynika to stąd, że na terenach
wcześniej podjętych uchwał mieszczą się same siłownie, natomiast ich obszar
oddziaływania wychodzi poza obszar podjętych uchwał. Stąd te cztery projekty uchwał
mają na celu zabezpieczenie terenu pod strefę oddziaływania tych wiatraków.
Planowanych jest na tą chwilę szesnaście siłowni wiatrowych o różnych mocach. Te
uchwały pozwolą na to, żeby te możliwości zabezpieczyć.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Powracamy do projektu uchwały nr 13. w
sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo VII” dla terenów położonych
w gminie Koronowo.
Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w
dyskusji?
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk – Czy już wiemy orientacyjnie ile hektarów będzie ujęta w
ramach tych wszystkich parków? I czy już wiemy w wyniku uchylenia uchwał o
przystąpieniu i podejmowaniu nowych ile dzięki temu odeszło terenu, a ile przybyło?
Kierownik P. Maria Musiał – Wykonywana jest taka analiza tych obszarów. Na tą chwilę nie
mogę podać, ponieważ nie ma jeszcze takich wyliczeń. Wstępnie mogę powiedzieć, że
więcej terenu wykreśliliśmy, czyli ubyło niż przybyło, bo w tej chwili podjęte uchwały, to są
małe tereny, które zabezpieczają tylko tą strefę oddziaływania. Dokładne dane mogę
podać na najbliższej komisji.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego,
imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/333/13 w sprawie
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo VII” dla terenów
położonych w gminie Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo VIII” dla terenów położonych w
gminie Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
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 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/334/13 w sprawie
uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo VIII” dla
terenów położonych w gminie Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park
Wiatrowy Koronowo IX” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/335/13 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo IX” dla terenów położonych w
gminie Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park
Wiatrowy Koronowo X” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
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 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/336/13 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo X” dla terenów położonych w gminie
Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park
Wiatrowy Koronowo XI” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. 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 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/337/13 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo XI” dla terenów położonych w
gminie Koronowo.
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W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park
Wiatrowy Koronowo XII” dla terenów położonych w gminie Koronowo.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Salę obrad opuścił radny P. Sławomir Marszelski. Obecnych 17 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
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 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/338/13 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Park Wiatrowy Koronowo XII” dla terenów położonych w
gminie Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Ad. 19. Składanie interpelacji.
Radni interpelacji nie złożyli.
Na salę obrad wrócił radny P. Sławomir Marszelski. Obecnych 19 radnych.
Ad. 20. Zapytania, wnioski i informacje.
Radny P. Tomasz Gordon – Chciałbym w imieniu tych wszystkich mieszkańców, którzy
korzystają z przystanku PKS-u podziękować za wyremontowanie schodów.
Wniosek do przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
Skoro dzisiaj mamy sesję absolutoryjną i tak bardzo dobre wykonanie budżetu gminy za
2012 rok, to Panie przewodniczący trzeba byłoby pomyśleć, by w jakiś sposób Pana
burmistrza nagrodzić. Dobrze by było pomyśleć na komisjach, bo to Pan przewodniczący
zatrudnia burmistrza i nikt inny tego nie może zrobić jak rada z Panem przewodniczącym,
tak?
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Tak, oczywiście.
Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 5 minut przerwy w obradach sesji w
celu wyjaśnienia nazwy załącznika projektu uchwały.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady. W sesji uczestniczy 18 radnych.
Nieobecny radny P. Tomasz Poraziński.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę zapisać, że jest to załącznik do
uchwały, która będzie dzisiaj podjęta i nosi nazwę Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
XXIX/286/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 grudnia 2012 r.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Inspektor Monika Majewska – Projekt uchwały mówi o tym, co właściciel nieruchomości
otrzyma za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z
tym, że na poprzedniej sesji zmienialiśmy uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminie i zmienialiśmy częstotliwość wywozu niektórych odpadów,
musieliśmy te zmiany nanieść do tej uchwały. Zmieniliśmy w tej uchwale częstotliwość
wywozu odpadów zielonych z częstotliwości co 7 dni, zmieniliśmy na co 14 dni. Zmiana
dotyczyła również wielkości odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, z 5m³ do m³,
częstotliwość odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z kwartału zmieniliśmy na
pół roku i również zmieniliśmy zapis w załączniku do uchwały tą ilość odpadów
budowlanych z 5m³ na m³.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – Mam taką uwagę, oby się nie spełniła, że jeżeli
zmniejszymy z tych 5m³ normę, za którą płaci się w tej opłacie zryczałtowanej do m³
mogą być nielegalne wysypiska tych, którzy przeprowadzą takie prace remontowe i nie
będą chcieli dopłacić więcej, oby tak nie było.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Tak, ja podzielam obawy Pana radnego,
natomiast musimy rozgraniczyć jedno. Ta sfera podejścia właściciela, który zleca
wykonanie jakiejś usługi remontowej firmie. Firma musi to zgłosić i przeprowadzić oraz
zapłacić. Prywatnie, mówię z własnego doświadczenia, jakiekolwiek remonty w
mieszkaniu, w domu, jakie wykonywałem nigdy nie miały objętości kilku m³ gruzu, czy
materiałów budowlanych, które są po remoncie. Zazwyczaj przeprowadza to jakaś firma
zatrudniona przez nas, w związku z tym firma musi wnieść stosowne opłaty za ten gruz.
Przy drobnych naprawach i pracach, które będziemy wykonywali w swoich mieszkaniach,
czy domach, myślę, że ten metr, tutaj jesteśmy przekonani wręcz, dlatego to proponujemy
Państwu, że to wystarczy. Metr ³, tak jak Pan radny pokazywał na przykładzie gruzu do
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dróg, trochę przesadzając z tym 40 cm podkładem, 20 cm wystarczy. Generalnie chodzi mi
o jedną zasadę, ten m³ to jest bardzo dużo, ale podzielam takie obawy, ponieważ firma,
która zatrudnia się do jakiegokolwiek remontu może być nieuczciwa. Taka była sytuacja,
prowadziliśmy takie postępowanie odnośnie śmieci w lesie w Srebrnicy, gdzie w środku
znaleźliśmy stary dowód osobisty, świadectwa, rachunki, książki, zdjęcia itd. Co się
okazało? Właścicielka, która przejęła to w spadku, remontowanie pomieszczeń zleciła
firmie, również wywiezienie odpadów, które były na terenie posesji, którą remontowano, a
firma zamiast zutylizować je na wysypisku, wysypała je do lasu, a pieniądze spożytkowała.
Podzielam te obawy, być może tylko i wyłącznie z tytułu niesolidności wykonania swoich
zadań, czy swoich obowiązków ze strony firm, które będą to wykonywały.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego,
imiennego.
Na salę obrad wrócił radny P. Tomasz Poraziński. Obecnych 19 radnych.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/
339/13 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Koronowo na rok 2013.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Czy ktoś 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 XXXVI/340/13 w sprawie
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2013.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 22a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi P. ________________
na działania Burmistrza Koronowa i dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka
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Pomocy Społecznej w Koronowie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Ustalmy termin, do kiedy Komisja Rewizyjna
dokona analizy zarzutów podnoszonych przez skarżącą?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny P. Leopold Kuskowski – Do dnia 31 sierpnia 2013
r.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Proszę wpisać w projekcie uchwały termin
do dnia 31 sierpnia 2013 r.
Wnoszę o nieodczytywanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
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 XXXVI/341/13 w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności
skargi P. _______________________ na działania Burmistrza Koronowa i
dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie P. Włodzimierz Domek – Mam tutaj
dostarczony oficjalny wniosek Pana radnego Tomasza Gordona w sprawie nagrody dla
Burmistrza Koronowa P. Stanisława Gliszczyńskiego. Uważam, że ten temat będziemy
analizować na komisjach, w tym momencie nie jesteśmy w stanie tej decyzji podejmować,
jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, będzie czas na sesji czerwcowej.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Dzisiaj w poczcie dotarł do nas dokument
od Pani wojewody informujący o oszczędnościach poprze targowych, które są oficjalnie
rozstrzygnięte. Ja informowałem Państwa o rozstrzygnięciach wszystkich już, bez kilku
przetargów odnośnie inwestycji Łąsko Wielkie – Buszkowo, tej drogi ponad 3,5 km.
Otrzymaliśmy pismo, że w związku z tym, że 1 mln 470 tys. jest już zaoszczędzone i jest
możliwość dodatkowych oszczędności w przypadku następnych rozstrzygnięć, oficjalnych
zwiększenia tej puli. My wnioskowaliśmy o 2 mln 400 tys., w związku z tym jest możliwość
rozpoczęcia procedur i zwraca się do nas Pani wojewoda z prośbą o informację, czy
będziemy dalej to realizować. Moim zdaniem jest to kwota, która powinna się zmieścić w
rozstrzygnięciu poprze targowym. Natomiast mając zapewnienie Pani wojewody, że w
przypadku rozstrzygnięcia przetargowego i ta kwota byłaby 50% dofinansowania wyższa i
po rozstrzygnięciach innych przetargowych, również będzie możliwość dofinansowania,
myślę, że będziemy się starali o to i będziemy Państwu przedstawiali informacje w ciągu

27

najbliższych tygodni podczas posiedzeń komisji jakie decyzje są z naszej strony i w jaki
sposób będziemy chcieli to realizować. Mamy już oficjalne potwierdzenie o promesie, bo
jest to nazwane promesa na 1 mln 470 tys. bodajże zł.
Pan radny Stanisław Kortas – Chciałem nawiązać do tego tematu, co Pan burmistrz mówił,
ale by było grzecznie z naszej strony zaprosić Panią wojewodę na sesję, mamy gminę po
części rolniczą i mogłaby tutaj kiedyś zaszczycić swoją obecnością na sesji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Panie radny przyjmuję to jako wniosek
formalny bez pisemnego uzasadnienia. Zaprosić Panią wojewodę na sesję Rady Miejskiej w
Koronowie.
Ad. 24. Zamknięcie obrad XXXVI sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w dyskusji przewodniczący rady P. Włodzimierz
Domek zamknął obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 13.45.
Koronowo, dnia 17 czerwca 2013 r.
Protokół sporządziła
Adela Rojek

