1

OR-RM.0012.11.4.2012
Protokół Nr XXVIII/12
z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 28 listopada 2012 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.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecny radny P. Olech Raddatz.
Spoza rady w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pan Stanisław Gliszczyński - Burmistrz Koronowa.
Pan Leszek Czerkawski - Z-ca Burmistrza Koronowa.
Pani Barbara Sosnowska - Sekretarz Gminy.
Pan Tomasz Angielczyk - Skarbnik Gminy.
Pani Maria Musiał - Kierownik Wydziału IPR UM.
Pan Ryszard Chrzanowski - Dyrektor ZGKiM w Koronowie.
Pan Rafał Bułka - Radca prawny.
Pani Ewa Chytła - Dyrektor M-GZE w Koronowie.
Pan Adam Ciesielski - Wojskowy Komendant WKU Bydgoszcz.
Pan Wiesław Wąsiecki – Szef Wydziału Rekrutacji WKU Bydgoszcz.

Ad. 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady powitał przybyłych na obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej
w Koronowie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek stwierdził
prawomocność obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych. Nieobecny radny P. Olech
Raddatz.
Listę obecności radnych dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 1.
Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXVIII sesji.
Przewodniczący rady. P. Włodzimierz Domek - Wnoszę o wprowadzenie do porządku
obrad sesji jako punkt 4a. – Wręczenie listu gratulacyjnego i nagrody Łukaszowi Pawlak
za uzyskanie I miejsca w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym.
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Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu?
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.

Przewodniczący rady. P. Włodzimierz Domek - Wnoszę o wprowadzenie do porządku
obrad sesji jako punkt 4b. – Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu?
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący rady. P. Włodzimierz Domek - Wnoszę o wprowadzenie do porządku
obrad dzisiejszej sesji jako punkt 6a. - Wręczenie przez Komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Bydgoszczy srebrnego Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju Państwu
Zdzisławie i Stanisławowi Czechowskim.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu?
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący rady. P. Włodzimierz Domek - Ponadto wnoszę o wprowadzenie do
porządku obrad sesji jako punkt 8a. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia
Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok i
zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu?
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek odczytał po dokonanych zmianach porządek
obrad XXVIII sesji.
Porządek obrad sesji:
1.
Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXVIII sesji.
4.
Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
4a. Wręczenie listu gratulacyjnego i nagrody Łukaszowi Pawlak za uzyskanie I miejsca w
ogólnopolskim konkursie bibliotecznym.
4b. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6a. Wręczenie przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy
srebrnego Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju Państwu Zdzisławie i Stanisławowi
Czechowskim.
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7.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012 - 2020.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
8a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy
finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok i zawarcia w tej sprawie umowy
pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie Gminy
Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Koronowo.
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących
własność Gminy Koronowo.
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału stanowiącego
własność Gminy Koronowo
13.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
ograniczonego prawa rzeczowego służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Koronowo.
14.
Rozpatrzenie
projektu
uchwały
w
sprawie
określenia
przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2013 – 2017”.
16.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy organów
samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani __________________ na
działalność Burmistrza Koronowa.
18.
Składanie interpelacji.
19.
Zapytania, wnioski i informacje.
20.
Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie oraz z przygotowania do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
21.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22.
Zamknięcie obrad XXVIII sesji.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Radni jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęli protokół z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Ad. 4a. Wręczenie listu gratulacyjnego i nagrody Łukaszowi Pawlak za
uzyskanie I miejsca w ogólnopolskim konkursie bibliotecznym.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie P. Joanna Jarzewska – Jest mi
niezmiernie miło poinformować Państwa, że Łukasz Pawlak zajął pierwsze miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym zorganizowanym przez Wydawnictwo Nasza
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Księgarnia i zdobył nagrodę główną, laptop. Jednocześnie dzięki zaangażowaniu Łukasza i
opiekuna Pani Katarzyny Karwat, biblioteka nasza otrzymała również nagrodę główną w
tym konkursie. Nagroda główna to książki za 5 tys. zł. Bardzo serdecznie chciałam
podziękować za to, że Łukasz poświęcił swój czas wolny i napisał pracę konkursową, a
my jako biblioteka otrzymaliśmy to, co lubimy otrzymywać najbardziej, nowe, piękne
książki. Dziękuje i gratuluję. Proszę też tatę Łukasza, aby podszedł do nas.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie P. Joanna Jarzewska wręczyła
Łukaszowi Pawlak list gratulacyjny i nagrodę.
Gratulacje Łukaszowi i jego tacie złożyli także: Burmistrz Koronowa P. Stanisław
Gliszczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie P. Włodzimierz Domek oraz
Wiceprzewodniczący rady: P. Maria Strąk i P. Grzegorz Myk.
Ad. 4b. Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.
P. Regina Ostrowska przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej - Przyjęta w
styczniu w ekspresowym tempie ustawa o składce zdrowotnej rolników, wywołała w
naszym środowisku zdecydowany sprzeciw. Ustanowienie w niej zasady płacenia przez
samych rolników składek ubezpieczenia zdrowotnego nie mają żadnego uzasadnienia
ekonomicznego i społecznego, nie uwzględniają żadnych, zgłaszanych przez organizacje
rolnicze uwag i propozycji poprawek. W uwagi na uchwalenie tych krzywdzących rolników
przepisów, Zarząd KPIR przesłał di Krajowej Rady Izb Rolniczych wniosek o zaskarżenie tej
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich.
W lutym zaniepokojenie wzbudził projekt ustawy emerytalnej, przewidujący wydłużenie
wieku emerytalnego rolników do 67 lat oraz stopniową likwidację Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego. Zdecydowany protest Porozumienia Związków Zawodowych i
Organizacji Rolniczych wobec propozycji tych zmian poparty został również przez Zarząd
KPIR.
Informacje o przygotowaniach rządu do wprowadzenia do rolnictwa podatku
dochodowego spowodowały, że prezes KPIR wezwał do większej jawności tych prac i
poddawanie ich opinii organizacji rolniczych oraz włączenia nas do współtworzenia
przepisów ustawy podatkowej w rolnictwie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się przeprowadzone od stycznia do połowy marca przez
KPIR wspólnie z Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 25 bezpłatnych
szkoleń dla rolników na temat „Zastosowanie komputera i wybranych programów
komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym”. Były to szkolenia
dwudniowe, trwające łącznie 12 godzin, a uczestniczyło w nich 500 osób.
Izba nasza umożliwiła rolnikom szersze włączenie się w dyskusję nad propozycjami zmian
Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. W okresie luty – kwiecień zaplanowała i
zrealizowała 19 spotkań, po jednym w każdym powiecie. W dyskusjach podnoszono wiele
krytycznych uwag i wniosków. Niektóre rady powiatowe Izby rolniczej przesyłały te
wnioski bezpośrednio do ministra rolnictwa (RPKPIR Bydgoszcz). Walne zgromadzenie
KPIR w dniu 26 marca również przesłało ministrowi stanowisko wobec założeń do pakietu
legislacyjnego WPR po 2013 roku, krytycznie odnosząc się między innymi do:
pozostawienia kryterium określenia stawek płatności obszarowych opierającego się na
historycznej intensywności produkcji (zaniżonej dla naszego kraju), uniemożliwiającego
zmniejszenie dotychczasowych dysproporcji w wysokości płatności pomiędzy starymi i
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nowymi państwami członkowskimi, uzależnienia płatności od tak zwanego „zazielenienia”,
niejednoznacznych niektórych nowych definicji, np. rolnika aktywnego, wzrostu biurokracji
powiązanej bezpośrednio z obsługą skomplikowanych mechanizmów udzielania pomocy.
Nasze uwagi były pomocne w wypracowaniu rządowego stanowiska wobec założeń
pakietu legislacyjnego WPR po 2013 roku, prezentowanego na forum instytucji Unii
Europejskiej. Szacujemy, ze w dyskusji na temat WPR uczestniczyło około 700 osób.
Zauważając trudną sytuację rolników spowodowaną niekorzystnymi zjawiskami
pogodowymi (długotrwała, jesienna susza, niesprzyjająca wschodom ozimin, następnie
wymarznięcie większości zbóż ozimych i rzepaku), Zarząd KPIR już 6 marca wystosował do
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego prośbę o pilne powołanie gminnych komisji ds.
szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Podobną prośbę Prezes Izby wystosował do wójtów i burmistrzów
zalecając, aby w przypadkach gdzie plantacje zostały już zlikwidowane, informacje o
powierzchni zaoranych upraw przekazywać do sołtysów bądź radnych powiatowych Izby
rolniczej. W większości komisji szacujących straty w uprawach pracują przedstawiciele
Izby rolniczej. Zarząd zwrócił się o uruchomienie rezerwy nasiennej roślin uprawnych.
Zasygnalizował też potrzebę nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin oraz
zmiany sposobu działalności Agencji Nasiennej. Niezależnie od tego wystąpił również o
przyśpieszenie wypłat płatności bezpośrednich dla rolników w naszym województwie.
W dniach 19 marca i 14 czerwca Zarząd na spotkaniach ze strajkującymi rolnikami w
siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w pełni identyfikował się z treścią ich
postulatów i popierał protestujących rolników. Szczególne niezadowolenie budzi brak
obiecywanych przez rząd wypłat pomocy dla poszkodowanych przez mrozy, w wysokości
100 złotych na hektar w ramach pomocy de mini mis.
Ponadto tak skonstruowano matematyczny model wyliczania strat, że większość
poszkodowanych nie uzyskuje wskaźnika 30% strat (mimo strat faktycznych około 80%),
uprawniającego do skorzystania z kredytu preferencyjnego. Zarząd uznał, że działania
rządu dotyczące pomocy mają charakter pozorny i w żaden sposób nie odzwierciedlają
oczekiwań rolników. Możliwości skorzystania z kredytów są tylko teoretyczne. Brak
ciągłości w dostępności do kredytów preferencyjnych. Zwiększona w skali kraju o 32
miliony złotych pula środków została wykorzystana przez rolników w ciągu trzech dni.
Zarząd wielokrotnie a prezes osobiście interweniował w ministerstwie o kolejne
zwiększenie środków na kredyty preferencyjne.
Projekty rozporządzeń „w sprawie określenia wód wrażliwych na zanieczyszczenia
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć” przewidują dla naszego
województwa ponad sześciokrotne zwiększenie (do 626,4 tys. ha) dotychczasowej
powierzchni OSN. Dla większości rolników ta nowa sytuacja oznacza znaczące
ograniczenie produkcji oraz zwiększenie kosztów ponoszonych na wszelkie dostosowania
wynikające z dodatkowych i uciążliwych zadań realizowanych zgodnie z dyrektywą
azotanową. Dlatego Zarząd KRIP w marcu zaapelował do Pani Wojewody o pilną
interwencję w celu powstrzymania procesu nieuzasadnionego zwiększania OSN w naszym
regionie. W dniu 17 kwietnia, w siedzibie Izby rolniczej w Przysieku, zorganizowaliśmy
spotkanie rolników z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa, autorami założeń do
wyznaczenia OSN z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i w
warszawie oraz związków zawodowych rolników. Z inicjatywy prezesa naszej Izby
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spotkania konsultacyjne w sprawach nowych OSN odbyły się na terenach trzech dyrekcji
zarządzających wodami województwa kujawsko – pomorskiego. Zgłoszone tam uwagi i
wnioski zostały w znacznej części uwzględnione. Wprowadzono korekty zmniejszające
OSN w naszym województwie o około 60% wobec pierwszych założeń, w tym dla
obszarów objętych przez zarząd gdański zmniejszenie wyniosło 76% a poznański 72%.
Izba rolnicza uznała jako niewystarczające 50% zmniejszenie OSN na terenie objętym
dyrekcją warszawską, które powinno być uzgodnione z rolnikami. Ministerstwo rolnictwa w
uzgodnieniu z ministerstwem środowiska zapewnia, że w gospodarstwach o powierzchni
do 100 ha, będących w OSN, nie ma żadnych ograniczeń w realizacji wszystkich pakietów
Programu rolno środowiskowego, tylko gospodarstwa powyżej 100 ha są zobowiązane do
prowadzenia plany nawozowego. Jednocześnie rolnicy objęci nowymi OSN, realizujący
dotychczas programy rolno środowiskowe mają je zakończyć bez żadnych sankcji. Nie
przygotowano jeszcze projektów pomocy rekompensującej chociaż częściowo wzrostu
kosztów produkcji na nowych OSN-ach.
Zarząd zwiększa i umacnia zasady i formy współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych
zwłaszcza w zakresie pozyskania gruntów z zasobu Skarbu Państwa przeznaczonych na
powiększenie i tworzenie gospodarstw rodzinnych. Opiniujemy wszelkie projekty
restrukturyzacji gospodarstw znajdujących się w administracji ANR. Na mocy
znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
opiniowaliśmy projekty wyłączeń 30% gruntów z obecnych dużych dzierżaw, które będą
przeznaczone do sprzedaży rolnikom indywidualnym. Projekty podziału większych,
wyłączonych gruntów rolnych na działki mniejsze, dające szansę powiększania większej
liczby gospodarstw rodzinnych, są opiniowane przez rady powiatowe Izby. Pierwszą
pozytywną opinię dotyczącą takiego podziału około 750 hektarów wyłączonych gruntów
podjęła Rada Powiatowa KPIR w Chełmnie. Ponadto prezes Ryszard Kierzek znajduje się w
pięcioosobowej Radzie Społeczne, powołanej przez dyrektora Oddziału Terenowego ANR
w Bydgoszczy. Jej zadaniem będzie doradzanie i pomaganie w podejmowaniu decyzji
dotyczących gospodarowania nieruchomościami ANR.
W związku z katastrofalnymi skutkami zjawisk pogodowych (trąby powietrzne, deszcze
nawalne, gradobicia), które w lipcu dotknęły mieszkańców wsi, głównie powiatu
świeckiego i tucholskiego, samorząd rolniczy naszego województwa wystąpił do Marszałka
Województwa z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie zbiórki publicznej. Izba rolnicza
otrzymała na to zgodę i uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać dowolne
kwoty „pomocy dla poszkodowanych 2012”. Wieloma sposobami upowszechniamy nasz
apel o pomoc, wierząc, że wzbudzi on odruch solidarności z poszkodowanymi i przyniesie
istotną kwot pomocy finansowej, która potem trafi do najbardziej poszkodowanych.
Członkowie Zarządu uczestniczyli we wszystkich uroczystościach, spotkaniach, szkoleniach
związanych z pracą, życiem, wypoczynkiem ma obszarach wiejskich, gdzie byliśmy
zapraszani. Wiele z tych imprez było wspieranych finansowo przez naszą Izbę rolniczą.
Miesięcznie przeznaczamy na te cele od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.
W większości wymienionych zadań i działań uczestniczyli radni Izby rolniczej powiatu
bydgoskiego. Wiele wniosków i uwag naszych radnych, na przykład dotyczących projektów
Wspólnej Polityki Rolnej, wieku emerytalnego rolników, podatku w rolnictwie,
ubezpieczeń, szkód łowieckich, wyznaczania Obszarów Szczególnie Narażonych, stanowiło
podstawę wystąpień Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej do organów władz
wojewódzkich i krajowych. Na uwagę zasługuje bardzo wymierny odruch solidarności
naszych radnych z rodzinami poszkodowanymi przez uderzenie pioruna i pożar w ich
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gospodarstwach. Wsparli oni rzeczowo i finansowo poszkodowanych rolników z gmin
Koronowo i Sicienko.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między
sesjami Rady.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady
przedstawił Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński.
Sprawozdanie 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. 6a. Wręczenie przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Bydgoszczy srebrnego Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju Państwu
Zdzisławie i Stanisławowi Czechowskim.
Po odczytaniu przez Pana Wiesława Wąsieckiego – Szefa Wydziału Rekrutacji WKU
Bydgoszcz dokumentu Ministra Obrony Narodowej o nadaniu Państwu Zdzisławie i
Stanisławowi Czechowskim srebrnego Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju, Wojskowy
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy P. Adam Ciesielski wręczył
w/w srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju.
Gratulacje odznaczonym złożyli także: Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie P. Włodzimierz Domek oraz
Wiceprzewodniczący rady: P. Maria Strąk i P. Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek ogłosił 10. minutową przerwę w
obradach sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady sesji.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 20122020.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – Miałbym taką propozycję. Widziałem wieloletnie prognozy
finansowe innych jednostek samorządu i tam jest taka rubryka, bo my musimy się
poruszać między indywidualnym limitem i indywidualnym wskaźnikiem konkretnego w
danym momencie zadłużenia. W innych samorządach widziałem tabelkę, czy jest
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spełniony ten warunek, na tak, lub na nie. Tak jest w WPF Powiatu Bydgoskiego. Czy w
następnych WPF możemy taką rubryczkę wprowadzić, aby to było bardziej czytelne?
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – To, co jest w Powiecie Bydgoskim, to jest produkt,
który jest „wypluwany” z Bestii. On jest tak naprawdę bardzo nieczytelny. Te dane, które
są zawarte niektórzy skarbnicy tą formułę preferują i jest więcej tych danych. Ja też
zwracam Państwa uwagę, że wiersz 18. 4. musi być wyższy od wiersza 18. 5. Postaram
się, zobaczę jak to wyjdzie nam w szacie tego załącznika, być może na przyszłość pod
spodem, jeśli to sprawia problem porównanie tych dwóch wierszy, wpisać algorytm
spełnia, nie spełnia.
Radny P. Krzysztof Holka – Wiersz 18. 4. musi być wyższy od wiersza 18. 5. Tak?
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Tak.
Radny P. Krzysztof Holka – W kolumnie trzeciej, czwartej i piątej 18. 4. Jest niższy.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Tak jest niższy, ale w tych kolumnach, tak jak od
trzech lat tłumaczymy posługujemy się starą formułą zadłużenia i wskaźnikami
wynikającymi z ustawy jeszcze z 2005 r.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk – Rozumiem, że jak byśmy tutaj operowali nową formułą,
to byśmy już nie mieścili się w tych wskaźnikach?
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Część z tych danych jest danymi czysto
wskaźnikowymi, bo nie mamy chociażby w wierszu tych trzech lat poprzednich. Jak
weźmiemy kolumnę 5. tu, gdzie mamy trzy lata poprzednie, nie da się w pełni uchwycić
okresu przejściowego pomiędzy starym limitem zadłużenia a nowym limitem zadłużenia.
Jak Państwo wyliczycie mi z kolumny 5. dane, które powinny być zahaczone jeszcze o rok
2008, dlatego są to dane wskaźnikowe. Tak proszę tego nie czytać, bo to jest błędne
myślenie. Staramy się wejść płynnie tak jak inne samorządy w nowe wskaźniki. To macie
w projekcie na rok przyszły, gdzie tych danych jest już trochę więcej, historycznych i tych,
które będą obejmowały nowy limit zadłużenia według nowej ustawy.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zagrać głos w
dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania jawnego,
imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXVIII/267/12
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
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Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – Mamy zmniejszenie do 5 tys. zł w zadaniu „Przebudowa
oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Łąsku Wielkim – dokumentacja
projektowa”. Chciałbym wiedzieć, co w skład tej dokumentacji projektowej za 5 tys. zł w
roku bieżącym wchodzi?
Mamy też zmianę w zadaniu inwestycyjnym „Edukacyjna wioska średniowieczna wraz z
zapleczem sportowo-rekreacyjnym na Osiedlu Tuszyny”. Napisano, że w związku z
zakończeniem tego zadania zmniejsza się wydatek o tysiąc zł do 23 tys. Skoro zadanie
jest już zakończone, rozumiem, że jest kosztorys tego zadania i interesowałoby mnie ile
według kosztorysu ta wioska edukacyjna, ja przypomnę, że to ma być w zamian za gród,
który spłonął, ile według kosztorysu to miało kosztować?
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Odnośnie pierwszego pytania informuję,
że został wybrany wykonawca tego zadania, projektant, który będzie to realizował.
Maksymalnie wydatki w tym roku, które szacujemy mogą się mieścić gdzieś w kwocie
około 5 tys. zł i dotyczyć to będzie różnego rodzaju map, elementów tych, które będą
potrzebne do rozpoczęcia procedury projektowania. W związku z tym zabezpieczenie na
część tych materiałów jest potrzebne. Wyższa tutaj kwota nie jest wskazana, dlatego
nastąpiło zdjęcie.
Jeżeli chodzi o projekt i kosztorys wioski musiałbym poprosić Pana przewodniczącego o
kilka minut przerwy, ponieważ muszę dotrzeć do dokumentacji.
Radny P. Sławomir Marszelski – Odpowiedź w tej sprawie może być udzielona później.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy są jeszcze jakieś dodatkowe pytania?
Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania
jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/268/12 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 8a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi
Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2013 rok i
zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem
Bydgoskim.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję nad
projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/269/12 w sprawie
udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy
Koronowo na 2013 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą
Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – Jestem bardzo zadowolony, rad, że w przeciwieństwie do
roku ubiegłego udało się dojść do jakiegoś porozumienia w kwestii ustalenia ceny żyta do
wymiaru podatku rolnego. Mam tutaj przed sobą wystąpienie związków zawodowych
rolników, którego to postulat spełnia propozycja uchwały złożona przez Pana burmistrza.
Pozwolę sobie odczytać ten list.
List otwarty stanowi załącznik Nr 4 niniejszego protokołu.
Radny P. Sławomir Marszelski – Trudno tutaj nie zgodzić się z tezami związkowców. Mamy
świadomość tego, że budżet to są nasze pieniądze podatników. Te pieniądze, które
przychodzą w ramach subwencji, czy udziałów w podatkach też zostały wypracowane
przez podatników, tylko trochę inaczej są dystrybuowane i uważam, że związkowcy mają
rację. Trudno jest zebrać podatek, zdajemy sobie z tego sprawę, trudno jest płacić i w
związku z tym każda złotówka uzyskana z tego, czy z innego podatku powinna być
wydana w sposób jak najlepszy, jak najbardziej gospodarny i mam nadzieję, że w taki
sposób będzie wydana.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/270/12 w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych placówkom niepublicznym,
prowadzonych na terenie Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż Gmina Koronowo.

11

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna P. Teresa Wypych – Czym spowodowana jest zmiana zapisu tej uchwały od
uchwały omawianej na komisjach? W omawianej uchwale na komisjach w punkcie drugim
było tak: w § 3 ust. 1 skreśla się zdanie drugie, a tu jest w § 3 skreśla się ust. 1, więc tak
jakby skreśla się cały. Proszę o wyjaśnienie.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie P. Ewa Chytła – Jeśli chodzi o
ten punkt, skreślając zdanie drugie pozostało zdanie pierwsze, że dotacja, o których
mowa w rozdziale 2.2. punkt 2.5 oblicza się na podstawie bieżących wydatków. Tam była
pomyłka, bo to są punkty od 1. do 4., ale pozostawiając to zdanie powtarzamy tą
informację, która zawarta jest w punkcie 2., a w punkcie 2. mamy, że w przedszkolach
75% wydatków bieżących, tak samo w punktach publicznych, więc to by było
powtórzenie i dlatego ten punkt został skreślony.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXVIII/271/12 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji udzielonych placówkom niepublicznym, prowadzonych na terenie
Gminy Koronowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina
Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
stanowiących własność Gminy Koronowo.
Radca prawny P. Rafał Bułka – Chciałbym zgłosić autopoprawkę w podstawie prawnej
ustawy o gospodarce nieruchomościami proszę dopisać ust. 1, czyli będzie zapis w
związku z art. 37 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk – Myślę, że tam będą sprzedaże w zależności od
sprzedaży różne, dlatego nie ograniczałbym się do tego punktu 9., tylko ogólnie ust. 1 i 2,
bo to obejmuje wszystkie możliwości.
Radca prawny P. Rafał Bułka - Dobrze skreślmy punkt 9 ważne, żeby był ust. 1 i 2.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Krzysztof Holka – W uzasadnieniu to ostatnie zdanie nie pasuje, bo odnosimy się
tylko do drogi przetargowej.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Tu w tym zdaniu należałoby skreślić „w
drodze przetargowej”. Kto z Państwa radnych jest za?
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXVIII/272/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału
stanowiącego własność Gminy Koronowo.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/273/12 w sprawie
sprzedaży udziału stanowiącego własność Gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przejścia i
przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/274/12 w sprawie
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wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Salę obrad opuścili radni: P. Stanisław Sikorski, P. Teresa Wypych i P.
Sławomir Marszelski. Obecnych 17 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/275/12 w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Na salę obrad wrócił radny P. Sławomir Marszelski. Obecnych 18 radnych.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2013 –
2017”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Mam wniosek, aby nie odczytywać
załącznika projektu uchwały „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Koronowo na lata 2013 – 2017”, który był szczegółowo omawiany na
komisjach rady.
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Projekt uchwały bez załącznika odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Na salę obrad wrócili radni: P. Teresa Wypych i P. Stanisław Sikorski.
Obecnych 20 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję nad
projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/276/12 w sprawie
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Koronowo na lata 2013 – 2017”.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2013.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Podobnie jak poprzednio mam wniosek,
aby nie odczytywać załącznika projektu uchwały, który był szczegółowo omawiany na
komisjach rady.
W głosowaniu wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Projekt uchwały bez załącznika odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję nad
projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/277/12 w sprawie
przyjęcia programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2013.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Salę obrad opuścił radny P. Tomasz Poraziński. Obecnych 19 radnych.
Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
_________________ na działalność Burmistrza Koronowa.

skargi

Pani

Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk – Mam uwagę do podstawy prawnej projektu. Tu w
podstawie prawnej Kodeksu postępowania administracyjnego brakuje Dziennika Ustaw z
2012 r.
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Radca prawny P. Rafał Bułka – Tak, Pan radny ma rację w podstawie prawnej dotyczącej
Kodeksu Postępowania Administracyjnego na końcu proszę dopisać „Dziennik Ustaw z
2012 r. poz. 1101”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/278/12 w sprawie
skargi Pani____________________ na działalność Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 18. Składanie interpelacji.
Radni interpelacji nie zgłosili.
Na salę obrad wrócił radny P. Tomasz Poraziński. Obecnych 20 radnych.
Ad. 19. Zapytania, wnioski i informacje.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk
Zapytania:
1.
Ile na terenie miasta znajduje się czynnych kamer i gdzie są zlokalizowane? Czy
kamery obrotowe są w opcji stacjonarnej, czyli nie monitorują w cyklu obrotowym? Czy
są procedury na uzyskanie obrazu z archiwum przypadku podejrzenia o czym zabroniony
przez mieszkańców, którego sprawa może dotyczyć?
2.
Przybliżyć temat powstania na bazie ZSZ w Koronowie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Radny P. Tomasz Poraziński
Zapytanie:
Jakie działania zostały podjęte w sprawie Parku Wyczółkowskiego w Nowym Jasińcu?
Wniosek:
Proszę o rozważenie dowieszenia kilku punktów świetlnych na terenie Pieczysk w roku
2013.
Radny P. Krzysztof Holka
Zapytania:
Proszę o informację dlaczego:

nie przestawiono hydrantu na wysokości skupu żywca, hydrant o wysokości ok. 50
cm oddalony jest ok. 20 cm od asfaltu.

postawiono starą, nieaktualną, zardzewiałą tablicę informacyjną o początku
miejscowości Wtelno.
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nie utwardzono skrzyżowania z ulicą Spokojną, a wstawiono dość wysoki
krawężnik.
2.
Czy znany jest termin otwarcia apteki we Wtelnie, czy jest podpisana umowa
dzierżawy?
3.
Kiedy zostanie zakończony remont drogi gminnej w Sokolu – Kuźnicy?
Wniosek:
Wnioskuję o utwardzenie dojazdu do Przedszkola Samorządowego we Wtelnie. Obecnie
prawie nie da się dojechać do furtki od strony dawnych torów kolejowych. Na parkingu
przed szkołą bardzo trudno o godzinie 8.00 zaparkować samochód ze względu na ich
dużą ilość. Utwardzenia dojazdu i małego parkingu przyczyni się w znaczący sposób do
poprawy bezpieczeństwa małych przedszkolaków.
Radny P. Stanisław Sikorski
Wniosek:
W związku z równaniem dróg gminnych w Samociążku (od szkoły do bruku) oraz
Buszkowo - Łąsko Wielkie proszę o utwardzenie tych dróg przez wałowanie.
Radny P. Sławomir Marszelski
Zapytania:
1.
Ile kilometrów dróg gminnych odkrzaczono w 2012 roku i ile to kosztowało?
2.
Czy mamy nowe informacje i fakty dotyczące odpowiedzialności za sfałszowaną
polisę odpowiedzialności cywilnej wykonawcy przebudowy szkoły we Wtelnie na
mieszkania komunalne?
3.
W związku z informacją o kolejnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin
Cysterskich czy możemy się spodziewać wspólnych wniosków o pomoc unijną,
ewentualnie czy są jakieś pomysły, inicjatywy tego stowarzyszenia dotyczące także naszej
Gminy?
Radny P. Jerzy Szczepiński – Myślę, że w tym punkcie mogę się odnieść do artykułu w
Gazecie Regionalnej Powiat. Chciałbym nadmienić Panu radnemu Marszelskiemu, że to
nie była wycieczka, lecz to był wyjazd służbowy, a to jest różnica i nie radni pobrali 900 zł
delegacji. Jak Panu wiadomo, to wie Pan ile, czy Pan nie wie? Z tego co mi jest wiadomo,
to nie my pierwsi żeśmy delegację pobrali z Panem Arturem Koprem, bo takie delegacje
były już wypłacane.
Następna sprawa Panie radny Marszelski, jeżeli o to idzie, o te finanse, to chciałbym Pana
zapytać, czy Pan się uderzył w piersi w dniu 29 sierpnia 2012 r.? Był Pan na sesji, mało
tego, że Pan się spóźnił, to po 10. minutach Pan sesję opuścił. Pytam się Pana, czy Pan
tak dba o dobro i finanse gminy? Zależało Panu tylko po to, żeby podpisać listę i wziąć
dietę.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Ja tylko chciałem stwierdzić, to było 29
sierpnia 2012 r. Pan Marszelski prosił mnie o zwolnienie z przyczyn losowych.
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Ad. 20. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie oraz z przygotowania do zabezpieczenia
zimowego utrzymania dróg.
Informację z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
oraz z przygotowania do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg przedstawił dyrektor
zakładu P. Ryszard Chrzanowski.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 4 protokołu.
Radny P. Stanisław Kortas – Co było przyczyną zwolnienia w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie 9 osób i czy planuje Pan zwolnienia w 2013
roku?
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – Pracownicy są po to, by realizować określone zadania
do wykonania. Nikt nie trzyma pracownika, który nie ma zapewnionego frontu pracy.
Wobec powyższego taka sytuacja się wytworzyła, tak to się robi, w związku z czym
wielkość zatrudnienia modyfikuje się do możliwości realizacji zlecanych zadań. I tak to się
stało. Można również powiedzieć, że dzięki temu poprawiła się organizacja pracy, wzrosła
wydajność pracy, są zakupione urządzenia i sprzęty, które pozwalają na eliminowanie
tych pracowników, którzy bezpośrednio wykonują. Czy będą dalsze zwolnienia? Okaże
czas. Nie wiem jak się ukształtuje gospodarka śmieciowa i inne rzeczy. Jaki będzie
uchwalony przez Państwa budżet na realizację tych zadań. To w Waszych rękach min.
jest ta ilość stanowisk pracy.
Radny P. Stanisław Sikorski – Panie dyrektorze ja chciałbym zacytować jedno zdanie z
Pana obowiązków – „Zarządzanie drogami gminnymi”. Czy Pan czuje się
dowartościowany, jeżeli mówimy o zarządzaniu drogami, bo procedura, ja nie mówię o
asfalcie na tych drogach, ale jeżeli Pan zarządza drogami a nie może Pan zadecydować, w
które miejsce może pojechać równiarka. Musi być procedura ja zgłaszam do Pana, Pan do
Pani kierownik Chmielem, Pani kierownik Chmielek do Pana burmistrza. Ta procedura jest
dla mnie za długa. Pan mówi tutaj ładnie, zarządzanie drogami, myślę, że mało co z tego
zadania dotyczy pańskiej osoby. Czy mógłby Pan ustosunkować się do tego?
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – Zadał mi Pan kłopotliwe i trudne pytanie. Jestem
zarządca dróg bez środków na te drogi.
Radny P. Stanisław Sikorski – To nie jest zarządzanie.
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – Mam przypisane w decyzjach zarządzanie drogami, w
statucie jest zarządzanie drogami, to ja to zarządzanie wykonam, ale jestem zarządcą bez
środków na te drogi.
Radny P. Stanisław Sikorski – To współczuję Panu.
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – Dziękuję bardzo.
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Z-ca Burmistrza Koronowa P. Leszek Czerkawski – Pozwolę sobie nie zgodzić się z tą
wypowiedzią Pana dyrektora, przynajmniej w tej formie. Może Pan dyrektor ma
niewystarczające środki na zarządzanie w sposób taki jak byśmy sobie wszyscy życzyli,
żeby te drogi wyglądały, ale proszę nie mówić, że Pan dyrektor nie dysponuje żadnymi
środkami na tą działalność.
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – Ja realizuję otrzymane zlecenia w tym zakresie, gdzie
występuje zagrożenie zdrowia i życia, tam muszę interweniować doraźnie i natychmiast.
Radny P. Stanisław Kortas – Popieram wniosek Pana Sikorskiego. Czy nie można skrócić
tej drogi, a nie wkoło obchodzić wszystkich świętych i dyrektor nie jest pierwszy rok, ma
na pewno rozeznanie, a mu się po prostu blokuje, bo czterech, czy pięciu jest przed
Panem dyrektorem, którzy decydują, czy Pan może jechać, czy nie może. Jeszcze raz
popieram, skoro rada sołecka pisze wniosek, to są ludzie wybrani ze wsi, dorośli i skoro
piszą, to na pewno maja rację, a że środków brakuje? Moim zdaniem to do końca nie jest
rozwiązanie, bo my płacimy podatki jakieś, jeździ coraz więcej ciężkiego sprzętu, my nie
jeździmy na wsiach po asfaltach, tylko jeździmy po takich drogach jakie mamy. Gdyby
Panu dyrektorowi więcej dano, Pan mówi, że to od nas zależy, to na pewno by lepiej o te
drogi dbał, tylko ta procedurę trzeba skrócić.
W dalszej części dyrektor Ryszard Chrzanowski
przedstawił informację
przygotowaniach do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
Informacja na piśmie zawarta jest w załączniku nr 4 niniejszego protokołu.
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Radny P. Krzysztof Holka – Kto odpowiada za odśnieżanie ścieżek rowerowych?
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – Zgodnie z podpisanym porozumieniem za odśnieżanie
ścieżek rowerowych realizowanych z porozumienia Starostwa Powiatowego i Gminy
Koronowo odpowiada Gmina Koronowo. W planie zimowego utrzymania jest
przewidziane, że będą one odśnieżane w drugiej kolejności. Mamy odpowiedni pług i
piaskarkę do posypywania na tych odcinkach kolizyjnych. Mamy ich do odśnieżania 30
km. Ścieżki rowerowe, te starego typu, które powiat sam realizował, myślę tutaj o
Samociążku i tych przy drodze krajowej, to do nas nie należy. Do nas należy od szkoły w
Samociążku aż do Pieczysk, również od Tryszczyna do Wtelna. Przyległość tej ścieżki
bezpośrednio do posesji, to odśnieżanie należy do właściciela tej posesji.
Radny P. Krzysztof Holka – Ostatnio dostaliśmy jako sołtysi informację i w tej informacji
było o chodniku jak chodnik przylega, nie było nic o ścieżce rowerowej.
Salę obrad opuścił radny P. Tomasz Poraziński. Obecnych 19 radnych.
Radny P. Tomasz Gordon – Pan dyrektor powiedział, że do zadań należy opieka nad
cmentarzem komunalnym, ile kosztuje miejsce na cmentarzu komunalnym?
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – 150 zł od jednej osoby.
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Radny P. Andrzej Kołodziejczyk - Od niedawna mamy ścieżki pieszo rowerowe przy
drogach krajowych. Za to liniowe, czy zimowe utrzymanie ścieżek tych odpowiada
zarządca drogi, czyli generalna dyrekcja?
Dyrektor P. Ryszard Chrzanowski – Tak.
Ad. 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o zapytanie Pana radnego
Porazińskiego, Park Wyczółkowskiego, proszę Pana burmistrza Czerkawskiego.
Zastępca Burmistrza P. Leszek Czerkawski – Myślę, że może Pan radny z protokołu
odczyta moją odpowiedź, bo jest nieobecny. Żadnej komisji Pan burmistrz nie powołał,
to jakieś nieporozumienie, nigdy o tym nie mówiłem, tylko zlecił mi zajęcie się tą sprawą i
tak sobie przypominam Państwa poinformowałem. Sprawa jest w toku. Pierwsze
spotkanie odbyło się na gruncie, brał w tym udział Pan radny Kortas. Spotkaliśmy się tam
obeszliśmy, obejrzeliśmy, wyrobiliśmy sobie jakieś zdanie na ten temat. Później
pojawiłem się ponownie w tym parku.
Zastępca Burmistrza P. Leszek Czerkawski poprosił o przedstawienie radnym pokazu
slajdów ze zdjęciami z wizyty w Parku Wyczółkowskiego.
Proszę nad tym się zatrzymać, ponieważ sprawa jest kilkuwątkowa. Dotyczy to jednego
drzewa jeśli chodzi o to jaki obowiązek ma Gmina. Bo co innego jest proszę Państwa
władanie terenem, gruntem i zajęcie się tym, a co innego jest ochrona pomnika przyrody.
I tutaj macie Państwo najlepszy tego przykład, że Gmina owszem odpowiada za pomniki
przyrody nawet jeżeli nie są posadowione na gruncie stanowiącym własność gminy i nie
stanowią tym samym własności Gminy.
Proszę następne zdjęcie. Tylko tak dla zobrazowania Państwu z pozostałymi drzewami z
grubsza jest wszystko w porządku. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że odbyłem
spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, konkretnie z
zastępcą. Omówiliśmy ten temat. Wskazał mi ewentualne drogi rozwiązania tego tematu.
Wskazał możliwość ubiegania się o pewne fundusze zagraniczne w tym zakresie. Sprawa
wygląda w ten sposób: po pierwsze jest to końcówka roku, po drugie, żeby się ubiegać o
środki trzeba wiedzieć o jakie środki chce się ubiegać. W związku z tym współpracujemy,
na razie wstępne, rozmowy są prowadzone z nadleśnictwem. Nadleśnictwo wskazało nam
Pana dr Gniota, którego poprosimy o ekspertyzę w tym zakresie. Nie ukrywam, że ta
sprawa trochę trwa, ale myślę, że dęby mają kilkaset lat, a „co nagle to po diable” i lepiej
to zrobić wolniej a w sposób właściwy. Tak, że tak to wygląda. Co do gruntu, bo ja
rozumiem, że intencją tego Pana i osoby pytającej jest nie tylko to, za co Gmina
odpowiada bezpośrednio, czyli właśnie za ten pomnik przyrody, natomiast o cały ten
obszar. I tu jest pewien problem. Ja udzielałem, nie wiem czy ktoś z Państwa słyszał,
krótkiej wypowiedzi do radia PIK, ponieważ Pani redaktor, nazwiska Państwu nie podam,
prowadzi ten temat, i jest nim żywotnie zainteresowana, ale to po prostu wymaga trochę
czasu. Tam jest ścieżka, która była kiedyś użytkowana, ale to nie jest grunt Gminy
Koronowo, a czy agencja będzie chciała wziąć w tym udział, czy będzie partycypować w
kosztach to się dopiero okaże.
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Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o wniosek Pana radnego
Porazińskiego – oświetlenie Pieczyska. Chcę również odpowiedzieć, że nie jesteśmy w
stanie na dzień dzisiejszy jednoznacznie wskazać możliwości usytuowania jednego,
dwóch, czy trzech punktów świetlnych, gdyż zgodnie z tym projektem musielibyśmy
realizować całą linię a to powoduje, że trzeba uruchomić procedurę z tego projektu, który
został wykonany na kwotę ok. 19 mln zł, czyli łącznie z kanalizacją i wodociągami.
Natomiast póki co, cały czas jeszcze czekamy. Nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Z
tego, co pamiętam czekamy na pozwolenie na budowę, ponieważ dotyczy to wielkiej,
wręcz użyję słowa, ilości działek, która w międzyczasie w trakcie trwania tego
przygotowywania projektu zmieniło właścicieli. W związku z tym trzeba uzyskać, do
pozwolenia na budowę, zgodę aktualnych właścicieli, w związku z tym jest to pewien
problem. Tak, że na dzień dzisiejszy rozważamy taką możliwość, ale rodzi to pewne
problemy w powiązaniu z tym projektem, który jest zrealizowany.
Jeżeli chodzi o zapytania Pana radnego Holki, czy znany jest termin uruchomienia apteki?
Umowa nie jest jeszcze podpisana. Z informacji, które otrzymałem od Pana zastępcy
dyrektora ZGKiM w Koronowie Pana Kęskrawca, jest to termin podpisania umowy z datą 1
stycznia 2013 r. Potrzeba tam dostosowania podjazdu do osób niepełnosprawnych i to
jest w trakcie realizacji. To tyle jeżeli chodzi o to pytanie.
Kiedy remont drogi gminnej Sokole Kuźnica. W zeszłym tygodniu było zlecenie
przekazane, do 15 grudnia będzie to zrealizowane. Zlecenie jest w naszym Zakładzie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Remont drogi gminnej Wtelno poproszę Panią kierownik Musiał o wypowiedzenie się. Po
części powiem, że to co Pan wymienił nie było ujęte w projekcie do realizacji.
Na salę obrad wrócił radny P. Tomasz Poraziński. Obecnych 20 radnych.
Kierownik Wydziału Inwestycji Planowania i Rozwoju Pani Maria Musiał – Inwestycja
została zakończona. Była to inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych i realizując inwestycję z tym funduszem możemy wykonać wyłącznie jezdnię i
utwardzenie pobocza i to był zakres inwestycji. Taki zakres został wykonany i odebrany
już przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe elementy nie były objęte tym zadaniem.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący
utwardzenia dojazdu chcę Pana radnego poinformować, że proszę się skontaktować z
Panem dyrektorem Zespołu Szkół we Wtelnie Panem Cezarym Bosackim. Myślę, że tak
jak publicznie tu ja oświadczam, że gruz jest na miejscu tak Pan oświadczy, że pomoże
dyrektorowi szkoły ten gruz z pewien sposób rozplanować na tym terenie we wskazanych
miejscach, ponieważ tylko tak możemy pomóc. Jest to teren szkoły, to nie jest działka,
która jest objęta drogą tylko teren szkoły. Na prośbę Pana dyrektora odpowiedziałem
prawie, że natychmiast. Zresztą informacja była również udzielona przez Pana radnego
Szczepińskiego i to już się dzieje. Proszę podjechać zobaczyć, jeżeli nie ma tego gruzu
tam to proszę mi zaraz zadzwonić.
Jeżeli chodzi o Pana radnego Sikorskiego równiarka między Buszkowem. Tak była tam
równiarka, była również w Samociążku. Jeżeli chodzi o wał Panie radny, to Pan
Chrzanowski nie ma wału, tylko ma zakład. Druga rzecz, do dnia dzisiejszego nie mam
informacji ile godzina pracy tego wału będzie kosztowała. W związku z tym nie podejmę
żadnych działań, co do zlecenia wykonania tej pracy, jeżeli nie poznam kosztów, które
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muszę ponieść. A to są pieniądze też ze środków publicznych. Po uzyskaniu tej informacji
od razu odwrotnie do Pana zadzwonię, kiedy ewentualnie mogę podjąć taką decyzję i
takie zlecenie podpisać. Dotyczy to zarówno drogi między Buszkowem a Łąskiem i drogi,
o której wczoraj rozmawialiśmy, czyli od szkoły do drogi brukowej.
Jeżeli chodzi o zapytania Pana radnego Marszelskiego, ile kilometrów dróg odkrzaczono w
2012 roku? Nie potrafię podać ile kilometrów, mogę podać kwotę, którą wypłacono
naszemu zakładowi za odkrzaczenie. Jest to kwota 61.500,00 zł. Od początku roku
mówimy.
Jeżeli chodzi o zapytanie dotyczące sfałszowanej polisy OC za budynek we Wtelnie, Pan
mecenas.
Radca prawny P. Rafał Buka – Niestety tutaj nie mam zbyt wiele do powiedzenia.
Postępowanie karne jest w toku. Gmina złożyła oświadczenie o tym, że przystępuje w
charakterze pokrzywdzonego do tego postępowania. Aktu oskarżenia do sądu jeszcze nie
wniesiono. Jeżeli będzie wniesione zostaną Państwo radni poinformowani.
Radny P. Sławomir Marszelski – Jedno pytanie, czy ten Pan się znalazł z tej firmy
ubezpieczeniowej?
Radca prawny P. Rafał Bułka – Najprawdopodobniej nie znalazł się i dlatego nie jest
skierowany akt oskarżenia.
Radny Sławomir Marszelski - No to nie będzie, bo nie ma zaocznego postępowania.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o trzecie pytanie dotyczące
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Uczestniczyłem w tym ostatnim, które
odbyło się w Sieroszewicach w dniu 16 listopada. Dotyczyło między innymi przyjęcia
nowych członków. Na dzień dzisiejszy w stowarzyszeniu jest 20 gmin plus 2 gminy
przyjęte na ostatnim posiedzeniu. Są to Gminy: Kamieniec Ząbkowicki i Bukowina
Tatrzańska, czyli teraz jesteśmy w liczbie 22. Pojawił się również problem ze środkami
finansowymi w sensie ustalenia tej kwoty tzw. „członkostwa” i w tej sprawie była też
uchwała podejmowana. Pewne propozycje zostały przyjęte, ponieważ chcą do
stowarzyszenia należeć duże miasta m.in. Kraków. Ale przy przeliczeniu 40 groszy na
jednego mieszkańca jest to potęga pieniędzy. W związku z tym to jest element, który jak
gdyby odpycha. W związku z tym podjęliśmy taką propozycję i mogę poinformować
Państwa, że po przeliczeniu i po złożonej przez nas, czyli Gminę Koronowo propozycji, na
dzień dzisiejszy płacilibyśmy ok. 10.000,00 zł z wyliczenia. Po wprowadzeniu naszej
propozycji jest to kwota, z tego co pamiętam, 7.000,00 zł. czyli ok. 3.000,00 zł mniej. Dla
tych gmin, które są większe czy miast, które chcą przystąpić i są większe to kwota
maksymalna, która powyżej 100.000 mieszkańców opiewa na 18.000,00 zł. Na dzień
dzisiejszy budżet, którym dysponujemy to jest ponad 65.000,00 zł. W tego tytułu zostały
wydane środki m.in. na tutaj leżące kalendarze ścienne, kalendarzyki mniejsze, na
promocje na Targach Poznańskich TOUR SALON, gdzie stoisko ogólnopolskiego
stowarzyszenia jest stoiskiem odrębnym. Prezentowane tam są wszystkie gminy. Byłem,
sprawdziłem, rzeczywiście wszystkie gminy tam miały swoje materiały reklamowe, różne.
To jest wydawanie mniejszych, większych publikacji, organizowanie forów, na których
przedstawiane są różnego rodzaju informacje, nie tylko te, które my posiadamy i o nas,
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ale również o innych. To jest prowadzenie strony internetowej, na którą zapraszam
serdecznie, proszę sprawdzić, ta strona rzeczywiście „żyje”. Dzisiaj siedziba oczywiście
jest w Bierzwniku, ale aktualnie przewodniczącą stowarzyszenia jest Pani burmistrz z
Kuźni Raciborskiej i tam, jak gdyby to centrum zarządzające jest, ponieważ zastępcą Pani
przewodniczącej jest Pan burmistrz z Barda, w związku z tym ta bliskość powoduje, że
można wiele rzeczy realizować tych zarządczych, daje to pewną swobodę. Jesteśmy w
przygotowaniu w przyszłym roku m.in. kolejnego forum cysterskiego, ale nie takiego jak
było ostatnio w Wągrowcu, są tam pewne uwagi do tego ostatniego, właśnie
połączonego z taką popularnonaukową, ale bardzo przystępną konferencją, gdzie
wspólnie z prezesem opatem Chojnackim będziemy organizatorami tego forum. Ono
prawdopodobnie, na dzisiaj jest taka propozycja, odbędzie się w Bardzie, ponieważ będzie
tam oddanie do użytku zabytkowych organów, które w tej bazylice były remontowane
przy dofinansowaniu ze środków programów unijnych. Przy tej okazji będzie kilka imprez
kulturalnych, czyli ta otoczka do tej części popularnonaukowej. Wkładem naszego
stowarzyszenia będzie opracowanie, które ukaże się w 2013 roku właśnie po tym forum.
Te środki myślę, że pokazują, że nie za wiele można za te środki zrobić ale, jeżeli Państwa
to interesuje co zostało zrobione, to oczywiście jestem również przygotowany. Publikacja
w wiadomościach turystycznych, turystyka pielgrzymkowa, bo tak to się nazywa, udział w
targach turystyki „W stronę słońca w Opolu”, udział w VII forum cysterskim w Wągrowcu,
opracowanie i wdrożenie aplikacji „Poznawaj cystersów mobilnie” (tutaj też nie wiem czy
doszły te tablice?), wykonanie pieczątek bo wiadomo, że na to się wydaje, ponowna
wysyłka zaproszeń do potencjalnych członków, bo my jak gdyby rozszerzamy,
gdziekolwiek uzyskamy informacje, że któraś gmina posiada jakieś dobra cysterskie czy
pocysterskie, próbujemy zachęcić. Dotychczas była ta sprawa związana ze stawka od
mieszkańca i dla tych mniejszych gmin była to jakaś zapora. Udział w III targach
wyrobów klasztornych w Bierzwniku, w targach TOUR SALON w Poznaniu, przygotowanie
kalendarzyków ściennego listkowego. Trwa wspaniały konkurs fotograficzny, my to
będziemy jeszcze bardziej rozpropagowywali u nas cały przyszły rok. I właśnie będzie tam
podział pewnych spotkań w przyszłym roku. Monety cysterskie, plakaty konkursowe, flagi
szlaku cysterskiego, tablice z informacją o tej aplikacji właśnie „Poznaj cystersów
moblinie”, długopisy, pocztówki, balony, cukierki. To są te rzeczy o których możemy
ogólnie powiedzieć, ale w przygotowaniu jest również ten projekt o którym
rozmawialiśmy jeszcze jak byliśmy parę lat temu na pierwszych spotkaniach, wspólnie tu
z panem Grzegorzem Mykiem, odnośnie wspólnych projektów np. bramy wjazdowej do
miasta cysterskiego, żeby się kojarzyło jednoznacznie, szaletów itd., bo to były
propozycje, żeby było coś co nas będzie wyróżniało. Jadąc gdziekolwiek na szlaku te
konkretne miejsca będą tak samo oznakowane. To tak w dużym, naprawdę
telegraficznym skrócie bo nie chciałbym się tutaj rozwodzić.
Radny P. Sławomir Marszelski – Chciałbym podziękować za bardzo obszerne
przedstawienie tematu, nie śmiałem Panu burmistrzowi przerywać, słowem można
zreasumować, że jest to członkostwo w stowarzyszeniu realne, stowarzyszenie, które
faktycznie działa i w wielu kierunkach działa.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Myślę, że bardzo aktywne, co
potwierdzam i druga rzecz, tak jak powiedziałem, że akurat z naszej propozycji
pomniejszenia, ale rzeczywiście nas jest 2 gminy Trzebnica i Koronowo, to są te gminy,
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które mają powyżej 20.000,00 mieszkańców, które płaciły najwięcej. W związku z tym
uważaliśmy, że jednak niech nas też odciążą, w zamian za to też dostajemy oczywiście
tych materiałów najwięcej, jesteśmy bardzo widoczni, jesteśmy traktowani jak główni
organizatorzy, ale też chodzi o to, żeby to obciążenie też przełożyć na tych mniejszych w
innym stopniu, bo za takie pieniądze, takiej promocji w tym zakresie, naprawdę żadna
mała gmina nie zrobi. W związku z tym my nie możemy dopłacać do innych i to zostało
przyjęte z ogólna aprobatą.
Jeżeli chodzi o zapytania pana radnego Kołodziejczyka ile jest kamer, gdzie one są to
poproszę o przedstawienie informacji Pana Jarosława Stobę.
Inspektor UM w Koronowie Pan Jarosław Stoba – Na tą chwilę mamy w mieście
Koronowie 6. kamer i są one zlokalizowane: 2. są na rynku, 1. na Placu Zwycięstwa 1 na
ratuszu na narożniku, kolejna kamera tj. Bank Spółdzielczy Plac Zwycięstwa 12, również
na narożniku budynku, następna to ul. Bydgoska 6 tj. kamienica administrowana przez
ZGKiM w Koronowie, kamienica przy ul. Paderewskiego 19, która obejmuje swoim
zasięgiem przede wszystkim przystanek autobusowy, następnie blok Koronowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Pomianowskiego 2 oraz kamera na Przedszkolu
Samorządowym przy ul. Paderewskiego 3. Główne centrum nadzoru znajduje się w
Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koronowie tj. w remizie OSP przy ul.
Ogrodowej 59. Tam obraz z tych wszystkich kamer spływa.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Chcę dodać do dalszej części. Dwie
kamery obrotowe, które były na rynku są kamerami ustawionymi stacjonarnie, ponieważ
w przypadku, gdy one pracowały obrotowo pewne zdarzenia uciekały. Kamery są teraz
tak ustawione, że każda z nich, zarówno i ta, która jest na banku i ta, która jest na
budynku urzędu obsługuje pewną część terenu starego miasta, oczywiście nie są one
takiej jakości, żeby można było podglądać, oglądać czy cokolwiek. Nie raz nie uda się
odczytać również i numerów rejestracyjnych, bo się nie uda, bo nie jest tej jakości
kamera kosztowałaby kilkadziesiąt tysięcy, żeby nie powiedzieć kilkaset więcej. Natomiast
daje to pełen obraz tego co się dzieje. Między innymi z tego monitoringu udało się
znaleźć osobę, która uszkodziła lustro przy księgarni. Doszliśmy do tego, kto to zrobił.
Pan dyrektor dokonał zakupu, naprawił i firma za to zapłaciła. Nie musieliśmy ściągać
policji, zgłaszać tego na policję, choć tam parę tygodni to trwało. Między innymi udało
nam się zlokalizować i przekazać materiał poglądowy na nasz komisariat policji razem ze
zgłoszeniem. Dotyczyło to uszkodzenia budynku ratusza, gdzie dłużyca z drewnem
wjechała od ul. Tucholskiej wprost na rynek i to złapaliśmy na tej kamerze, która jest na
budynku Banku Spółdzielczego, przejechał dalej drogą krajową nr 56 i koło małego
kościółka skręcił w lewo w ul. Farną, chcąc wyjechać na Bydgoszcz oczywiście kręcił z
ulicy Farnej w lewo na rynek. I jest widać jak to auto wyjeżdża, jest widać, że jest to auto
z drewnem. Przy miejscu uszkodzenia narożnika budynku łącznie z uszkodzeniem rynny
spustowej od deszczówki były kawałki drewna, my to wszystko pozbieraliśmy, jako
dowody przekazaliśmy, jest prowadzone postępowanie, nie wiem na jakim etapie to jest.
Na pewno będziemy się komunikowali, dzięki właśnie temu monitoringowi. W przypadku
gdy kamery pracowały, to były sytuacje, gdzie ten akurat moment umknął. Bo to jest
kwestia kilku sekund, a kamera jedno przejście robiła ok 30 sekund, czy nawet do jednej
minuty. W związku z tym jest to z premedytacją zatrzymane, my w każdej chwili możemy
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je uruchomić. Ale dla nas ten obraz z monitoringu jest bardziej pomocny, właśnie w
ustaleniu pewnych sprawców zdarzeń, które się pojawiają.
I jeszcze było odnośnie tego w jaki sposób można uzyskać materiały. Proszę bardzo.
Inspektor Pan Jarosław Stoba – Przyjęliśmy zasadę, że każda instytucja, czy to jest
policja, sąd, czy też osoba fizyczna musi wystąpić pisemnie do Pana burmistrza o
wyrażenie zgody na przekazanie materiału. Tak naprawdę 99% to są prośby kierowane
ze strony policji w związku z prowadzonymi dochodzeniami.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Była też taka sytuacja gdzie zgłosił się do
nas PKS, ponieważ doszło do zdarzenia na naszym przystanku PKS-u, gdzie autobus
jeden zderzył się z drugim też z PKS-u i chodziło o to, że nie wiadomo było, który z
kierowców teraz tak naprawdę mówi prawdę, który nie mówi. Też na pisemną prośbę
PKS-u udostępniliśmy, zgraliśmy i przekazaliśmy, sprawa jest u nich wewnętrznie
rozwiązywana. Co do powstania na bazie, chcę poinformować Pana radnego nie ZSL tylko
ZSZ Zespołu Szkół Zawodowych, bo to nie będzie w liceum, tylko będzie w Zespole Szkół
Zawodowych im. gen. Maczka, ten uniwersytet. Bo to dla mnie jest „l”, przepraszam,
może źle odczytałem. Poproszę Panią Sekretarz.
Sekretarz Gminy P. Barbara Sosnowska – Przystąpiliśmy do współpracy między Wyższą
Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Powiatem Bydgoskim będącym partnerem nr 1 i Gminą
Koronowo będącą partnerem nr 2. Przedmiotem tej współpracy będzie organizacja i
realizacja programu edukacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły
Gospodarki Filii w Koronowie. Dodam jeszcze, że pierwsze spotkanie informacyjne odbyło
się 21 listopada. Na to pierwsze spotkanie przybyło ponad 60. osób, z czego ponad 20.
już na tym spotkaniu złożyło deklaracją o przystąpieniu do uniwersytetu. Każdy, kto
przystąpi do tego i złoży deklarację musi do końca grudnia wpłacić za pierwszy semestr
50,00 zł. Wykłady będą odbywać się dwa razy w miesiącu. W drugim semestrze oprócz
wykładów będą zajęcia dodatkowe z języków obcych, z komputerów i jak będą sobie ci
uczestnicy uniwersytetu życzyć, z tym, że one będą częściowo odpłatne. Tematyka
wykładów w pierwszym semestrze będzie z zakresu: profilaktyki medycznej, neurofitnesu,
psychologii i turystyki. Wykład będzie dwa razy w miesiącu. Wykładowcy będą z Wyższej
Szkoły Gospodarki. Zainteresowanie, tak jak byliśmy na pierwszym spotkaniu jest
ogromne. Zobaczymy jaka będzie determinacja tych osób i jak długo będą chodzić.
My jako partner numer 2. zobowiążemy się w umowie do wydelegowania pracownika
odpowiedzialnego za współpracę z uczelnią, to akurat ja jestem, wsparcie procesu
rekrutacji słuchaczy regionalnej filii w Koronowie prowadzonej przez partnera numer 1.,
czyli powiat, dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku na podstawie
odrębnych umów, jeśli będzie taka potrzeba w przyszłości i oczywiście promocji oferty na
stronie internetowej naszej oraz poprzez inne dostępne media w ramach wspólnych
kampanii z wykorzystaniem logo: powiatu, gminy i uczelni.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk – Ja w kwestii monitoringu, jak Pan burmistrz powiedział
z premedytacją z obrotowych zrobiliśmy stacjonarne. Chciałem powiedzieć, że o tym
złodzieje wiedzą. To nie dotyczy tylko mnie, ale i sąsiadów, ostatnio były próby włamań,
to tylko dlatego, że złodzieje wiedzą, że te sklepy nie są już monitorowane, bo mamy
kamery skierowane na konkretne punkty. Ostatnio zmieniliśmy system, unowocześniliśmy
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go, to trzeba było kupić takie kamery, które się szybciej obracają, ale monitorują cały
teren rynku, a nie tylko jakieś określone miejsca, bo to teraz taki prywatny monitoring się
stał starego miasta.
Do tej pory było tak, że jak było jakieś zdarzenie, to ja mogłem to załatwić bez policji.
Pojechałem do OSP, czyli do GCZK, przejrzałem, acha chodzi o tego człowieka, spotkałem
się z nim, wyjaśniłem i żeśmy niektóre sprawy sobie wyjaśnili i nie trzeba było w to
włączać policji. Dzisiaj procedura jest taka, że ja muszę wystąpić do Pana burmistrza, a
przecież czasami liczy się szybkość powzięcia informacji. Jeżeli wystąpię na piśmie, to
minie tydzień i wówczas już tego przestępcy, czy osoby próbującej popełnić przestępstwo
nie ma. Panie burmistrzu nie do końca mi te procedury i to rozwiązanie jako obywatelowi
tej gminy pasuje.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – To nie jest tak, że w każdym zakładzie można w
każdej chwili sobie wejść, każdy może wejść i zrobić przegląd informacji, czy zawartych
materiałów. Myślę, że Pan jest świadomy tego, że obowiązują pewne procedury w
różnych firmach. U nas nie czeka się na taką informację tydzień czasu, jeżeli Pan
przyjdzie od ręki Pan dostanie taką zgodę. Przechowywanie materiałów i nagrań jest
minimum 30 dni. Można się cofnąć do każdej sekundy, minuty, czy godziny konkretnej.
Można przejrzeć całość, można zbliżyć, oddalić i to, że te kamery są tak usytuowane i są
stacjonarnie, to nie są na Biedronkę skierowane jak Pan insynuuje, tylko są ustawione na
pewną część rynku z tej strony. Druga obejmuje drugą część i jak połączymy razem jest
wspólna część, na którą nakładają się i jedna i druga. W tym temacie jeszcze Pan
Jarosław Stoba.
Inspektor P. Jarosław Stoba – Odnośnie ustawienia kamer. Dyżurny w centrum
zarządzania kryzysowego w momencie, kiedy akurat nie wykonuje innych czynności, w
każdej chwili może operować każdą z tych kamer i to należy do zakresu jego
obowiązków, w związku z tym nie można być pewnym, czy akurat ta kamera jest w
danym momencie ustawiona na Biedronkę, czy na inny obiekt. To są kamery szybko
obrotowe, w każdej chwili można przekierować je w każdy punkt w zasięgu widzenia
kamery. Żadna osoba nie może mieć pewności, kamera jest ukryta za kloszem, w związku
z tym tak naprawdę nie widać, gdzie on w danym momencie patrzy. To jest różnica w
stosunku do tych kamer, które były parę lat temu.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Bardzo serdecznie zapraszam i tu prośba do Pana
przewodniczącego komisji przestrzegania prawa, zapraszam komisję na odbycie
posiedzenia w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Myślę, że
tych kilkanaście osób przy stole usiądzie, poznacie Państwo pracę, technologię i system,
który tam jest. Możecie Państwo uzyskać informację bezpośrednio od tych, którzy to
obsługują. Na pewno zmienicie Państwo obraz funkcjonowania tego miejsca.
Radny P. Stanisław Sikorski – Do Pana burmistrza. Nie satysfakcjonuje mnie ta
informacja, którą mi Pan udzielił. Wczoraj rozmawialiśmy na drodze, która była równana i
Pan zadał mi pytanie, czy był walec? Pan świadomie wie, że nie ma jeszcze cennika i nie
mógł wyjechać, to dziwię się po co to pytanie. I druga informacja, którą otrzymałem od
Pana dyrektora Chrzanowskiego, że walec w poniedziałek wyjeżdża do Sokola Kużnicy i
nie będzie mógł w tym czasie przyjechać. Myślę, że to mój wniosek nie ma wsparcia ze
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strony Pana burmistrza, bo jednak walec może wyjechać, ale nie tam, gdzie ja życzyłbym
sobie.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Od razu odpowiadam, żeby było jasne. Pytałem się
czy było z walcem, bo nie wiedziałem, czy Pan dyrektor wysłał równiarkę z walcem
dlatego pytałem się czy było, natomiast nie było to uzgodnione i zlecone. Druga rzecz,
jeżeli chodzi o Sokole Kużnicę, jest zlecenie Panie dyrektorze na wykonanie rozwiezienia
gruzu z uwałowaniem? Prawda? Jest cena i całość zadania uzgodniona. Zgadza się Panie
dyrektorze? W związku z tym informuję, że na dzień dzisiejszy jednostkowej ceny nie ma
ustalonej.
Radny P. Stanisław Sikorski – Jest problem z ustaleniem ceny?
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Z mojej strony nie jest. Jeżeli po dzisiejszej sesji
jutro rano na odprawie Pan dyrektor tą cenę mi przedstawi, jeżeli ja zaakceptuję, to nie
ma problemów. Na dzień dzisiejszy informuję, proszę źle nie odbierać tych słów. Ja
powiedziałem na tyle czytelnie czy było, więc odpowiadam tak to wyglądało i taka była
intencja zarówno ze strony zadanego mojego pytania jak i udzielonej odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o koszt dokumentacji, bo Pan radny Marszelski pytał wcześniej odnośnie
tego zadania średniowiecznej wioski. Koszt dokumentacji 22.140,00 zł.
Radny P. Sławomir Marszelski – Koszt dokumentacji ok. 23 tys. tj. dokumentacja i
kosztorys. Bez kosztorysu ile to będzie kosztować?
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Całość zadania, oczywiście mówimy o ogólnych
kosztach, które zostały przedstawione, czyli wartość kosztorysowa tego zadania
wykonana w dwóch wariantach. Wersja pierwsza 3 mln 822 tys., wersja druga 3 mln 977
tys. w przypadku zastosowania tzw. toalet metalowych antydewastacyjnych.
Radny P. Sławomir Marszelski - Ile ta wioska cysterska kosztowałaby?
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Wartość kosztorysowa, wiemy jak to wygląda z tymi
kosztorysantami, różne są warianty kosztorysów. Mówimy o tym, że tak to jest
przedstawione w tym projekcie, natomiast zawsze weryfikacja następuje przy ogłoszeniu
konkursu. W związku z tym jak byśmy się ubiegali o dofinansowanie z urzędu
marszałkowskiego, to minimum te 50% nawet do 85%, ale i tak tą kwotę weryfikuje
później ogłoszony przetarg.
Chciałem jeszcze poinformować, że odbyłem kolejne rozmowy z potencjalnymi
inwestorami na terenie parku przemysłowego. Jednak na dzień dzisiejszy dla tego
ostatniego inwestora, z którym rozmawiałem powierzchnia jest za mała, bo potrzeba jest
terenu na jeden budynek 600 m długość, 300 m szerokość. Szukamy tutaj takiego terenu,
bo interesuje ich trasa od Tryszczyna wzdłuż drogi krajowej 25 do Mąkowarska.
Chcę też poinformować, że spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania projektu
budowy wodociągu i kanalizacji i kanalizacji deszczowej, o którym wcześniej
informowałem z Panią Moniką Walewską-Gołasz, z-cą dyrektora Departamentu Rozwoju
Regionalnego odbędzie się 3 grudnia o godz. 10.00. Myślę, że 5 grudnia na wspólnym
posiedzeniu komisji będę mógł więcej powiedzieć, jakie są szanse na dalsze finansowanie
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w tym zakresie. Wstępnie wydzielony projekt, który został przygotowany na tylko tą część
dotyczącą nas, ale mówimy o tej całości docelowo, łącznie jeżeli chodzi o wodociąg,
kanalizację i deszczówkę wynosi 3 mln 300 tys. i ta infrastruktura drogowa też
kosztorysowo mówimy ok. 2 mln zł. Razem jest to ok. 5 mln zł całość tego zadania,
gdybyśmy chcieli je realizować. Dofinansowanie, na które możemy liczyć tj. 65%, czyli
gdzieś ok. 3 mln zł, 3,5 mln zł mogłoby być dofinansowania, więc po naszej stronie ok.
1,5 mln zł do 2 w wartościach kosztorysowych. Po przetargu myślę, że będzie to dużo
niżej, ale to za wcześnie, by o tym mówić, tak tylko w kwestii informacyjnej to
przedstawiam.
Radny P. Andrzej Kołodziejczyk – Panie burmistrzu proszę nie mówić, że ja coś insynuuję,
ponieważ ja de facto streszczam, czy cytuję pracownika GCZK, który mówił konkretnie, że
ta kamera jest na konkretne miejsce skierowana. Proszę mi czegoś nie wmawiać, że ja
coś wymyślam, tylko to jest fakt, który powziąłem w wyniku rozmowy z pracownikiem.
Jeżeli teraz chodzi o te procedury dojścia, prosiłbym o jakąś bardziej praktyczną zmianę
tych procedur. W przypadku, gdy wiemy, że doszło do jakiegoś czynu zabronionego, czy
próby, wiemy kto to jest, chodzi tylko o potwierdzenie tej osoby, czy to jest jakiś
problem, żeby wespół z pracownikiem, który jest przy monitoringu sprawdzić to? Czy ja
mam składać pisma, wnioski, przecież ja mogę się tam gdzieś odnotować, podpisać, nie
ma żadnego problemu, że ja Andrzej Kołodziejczyk wespół z pracownikiem dokonałem
przeglądu tego, co się działo na rynku w danym dniu o takiej a takiej godzinie.
Radny P. Sławomir Marszelski – Tak się stało, że grozi nam nowa, świecka tradycja
polemiki pomiędzy radnymi.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Prosiłbym Pana radnego, będzie spotkanie
radnych po sesji.
Radny P. Sławomir Marszelski – Tak wiem Panie przewodniczący, ale chciałbym się
odnieść do pierwszego zdania Pana Jurka Szczepińskiego, ale też mam przypadki losowe,
tak się zdarza, ale jak mogę bywam, czego dzisiaj mamy dowód.
Panie Jurku, sprawa wyjazdu do Senden wzbudziła moją ciekawość, to jest prawda.
Zapytałem się Pana burmistrza, otrzymałem odpowiedź na piśmie, dość szczegółową,
finansową. Bardzo mnie prosił, a mamy jawność prasy, pamiętajmy o tym, prosił mnie o
udostępnienie tego materiału dziennikarz z gazety powiatowej i skan tej informacji jemu
przesłałem. Nie mogę z goła odpowiadać, co on tam napisał. Ja udostępniłem to, co
otrzymałem od Pana burmistrza.
Odnośnie wyjazdu wcześniejszego, myślę, że mogę odpowiedzieć za siebie. W ubiegłym
roku żadnej delegacji i żadnych diet w związku z wyjazdem do Francji nie pobierałem, bo
pojechałem tam jako rolnik. Żadnej delegacji z Biura Rady zarejestrowanej, czy
rozliczonej, czy nie, nie miałem. To mogę za siebie powiedzieć. Sądzę, że pozostali
członkowie, czy radni, którzy jechali ze mną podobną mieli sytuację, ale mogę tylko za
siebie odpowiedzieć.
Radny P. Stanisław Sikorski – Ja też byłem we Francji i żadnych pieniędzy nie
otrzymałem.
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Radny P. Jerzy Szczepiński – Myślę, że 10. minut będąc na sesji to żadna obecność.
Zgadza się Pan ze mną, czy nie?
Ad. 22. Zamknięcie obrad XXVIII sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w dyskusji przewodniczący rady P. Włodzimierz
Domek zamknął obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 13.45.
Koronowo, dnia 10 grudnia 2012 r.
Protokół sporządziła
Adela Rojek

