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OR.RM.0002.7.5.2012
Protokół Nr XXIV/12
z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 27 czerwca 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 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Rady P. Sławomir Marszelski przybył na obrady sesji w punkcie 10a. porządku
obrad.
Spoza rady w sesji udział wzięli:
1. Pan Stanisław Gliszczyński
2. Pan Leszek Czerkawski
3. Pani Barbara Sosnowska
4. Pan Tomasz Angielczyk5. Pani Barbara Piłat
6. Pani Maria Musiał
7. Pani Ewa Chytła
8. Pan Maciej Makowski
9. Pan Ryszard Chrzanowski
10. Pan Rafał Bułka
11. Pan Andrzej Nowak
12. Pan Sławomir Grzegorczyk

-

Burmistrz Koronowa.
Z-ca Burmistrza Koronowa.
Sekretarz Gminy.
Skarbnik Gminy.
Kierownik Wydziału RGGiOŚ UM.
Kierownik Wydziału IPR UM.
Dyrektor MGZE w Koronowie.
Dyrektor MGOSiR w Koronowie.
Dyrektor ZGKiM w Koronowie.
Radca prawny UM w Koronowie.
Dyrektor SPZOZ w Koronowie.
Komendant Komisariatu Policji
w Koronowie.

Ad. 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady powitał przybyłych na obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek stwierdził
prawomocność obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Rady P. Sławomir Marszelski przybył na obrady sesji w punkcie 10a. porządku obrad.
Listę obecności radnych dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 1.
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Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXIV sesji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu
8. - rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
Kto z Pań i Panów radnych jest za zdjęciem tego projektu z porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad
dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał:
1) jako 7a. – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie
gminy Koronowo.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
2) jako punkt 10a. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ujęcia wody w
miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Tryszczyn - etap I”.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
3) jako punkt 10b. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
4) jako punkt 10c. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowokanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek”.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
5) jako punkt 10d. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie”.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
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6) jako punkt 17a. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi Pana
___________________________ na działalność Sołtysa Sołectwa Nowy Dwór.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
7) jako punkt 17b. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka ze
składu stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Rady Miejskiej w Koronowie.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
8) jako punkt 17c. - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania i powołania
członka w skład stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
9) jako punkt 17d. - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka w
skład stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Rady Miejskiej w Koronowie.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Więcej zmian porządku obrad sesji nie zgłoszono.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek odczytał porządek obrad XXIV sesji Rady
Miejskiej w Koronowie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXIV sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacja: Komisariatu Policji w Koronowie, Punktu Informacji Turystycznej,
stanowiska d/s promocji, Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o
przygotowania Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży.
7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo.
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020 – projekt
uchwały zdjęty z porządku obrad sesji.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia
długoterminowej pożyczki.
10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości
Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tryszczyn
- etap I”.
10b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Wiskitno”.
10c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
dla miejscowości Samociążek”.
10d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście
Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów
położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo.
13. Składanie interpelacji.
14. Zapytania, wnioski i informacje.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
17a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi Pana ________________ na
działalność Sołtysa Sołectwa Nowy Dwór.
17b.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka ze składu stałej
Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady
Miejskiej w Koronowie.
17c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania i powołania członka w skład
stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
17d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka w skład stałej
Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady
Miejskiej w Koronowie.
18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
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Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Radni jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęli protokół z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w
Koronowie
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. 7.
Informacja: Komisariatu Policji w Koronowie, Punktu Informacji
Turystycznej, stanowiska d/s promocji, Miejsko - Gminnego Zespołu Edukacji w
Koronowie o przygotowania Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Informację Komisariatu Policji w Koronowie o przygotowaniu Gminy Koronowo do sezonu
turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przedstawił Komendant
Komisariatu Policji w Koronowie P. Sławomir Grzegorczyk.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Radny P. Henryk Borowicz – Czy w sezonie turystycznym wzrasta przestępczość w naszej
gminie? I czy prowadzone są takie badania?
Komendant P. Sławomir Grzegorczyk – Otrzymuję co miesiąc informację na temat dynamiki
zdarzeń i nie potrzebuję żadnych badań, porównuję rok do roku, miesiąc do miesiąca.
Generalnie można powiedzieć, że nie. Nie ma żadnych szaleństw, ale można zauważyć, że
o jednio, dwa zdarzenia więcej mamy przeciwko życiu i zdrowia związane z alkoholem,
zabawą. A jeżeli chodzi o mienie, to nie.
Radny P. Stanisław Sikorski – Czy wykryto sprawców pobicia Pana W.?
Komendant P. Sławomir Grzegorczyk – Tak wykryto.
Informację Punktu Informacji Turystycznej o przygotowaniu Gminy Koronowo do sezonu
turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przedstawił instruktor ds.
Informacji Turystycznej P. Grzegorz Myk.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Radny P. Henryk Borowicz – Czy są prowadzone analizy ile turystów przewija się w naszej
gminie w sezonie letnim? Co jest największą atrakcją wśród turystów? Co zwiedzają i na ile
ich zadawala obsługa turystyczna w naszej gminie?
P. Grzegorz Myk – Odpowiadając na pierwsze pytanie to trudno jest mi powiedzieć ile
ogólnie w całej gminie, natomiast ja prowadzę ankiety wśród turystów, którzy odwiedzają
Punkt Informacji Turystycznej. Były takie badania prowadzone przez Polską Organizację
Turystyczną o czym już rozmawialiśmy, z których wynikało, że najwięcej turystów jest z
Bydgoszczy. Moje badania mówią co innego, bo to była Warszawa, Łódź, Poznań.
Bydgoszcz oczywiście jest w czołówce. Przypuszczam, że te badania ankieterzy
przeprowadzili wzdłuż plaży w Pieczyskach i pytali się skąd ci turyści są. Jasne, że wynik
musiał być taki, a nie inny ponieważ plaża w Pieczyskach jest taką plażą podmiejską do
Bydgoszczy jak Chmielniki, czy Borówno. Nikt nie pytał skąd przybywają turyści, którzy
mieszkają w Pieczyskach w ośrodkach wypoczynkowych. U mnie też nikt nie był i nie pytał
o to. Uważam, że ten wynik był niewiarygodny. Moje ankiety mówią co innego.
Największą atrakcją turystyczną jest zespół pocysterski, kościół pocysterski, chociaż w tym
roku dość dużo turystów wskazuje na Zalew Koronowski, na przyrodę, spokój, ciszę.
Turyści generalnie zwiedzają zabytki w mieście i na terenie gminy, spacerują ścieżką
turystyczną, ale największą atrakcją jest Bazylika. Szkoda tylko, że klasztoru nie można
oglądać.
Informację stanowiska ds. promocji o przygotowaniu do sezonu turystycznego oraz
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przedstawiła podinspektor ds. promocji P.
Magdalena Żmich.
Informacja na piśmie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
P. Ewa Chytła dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie – Jeżeli chodzi o
wypoczynek letni organizowany przez szkoły to Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koronowie
zorganizowała kolonie w Bocheńcu w województwie świętokrzyskim. Jedzie 45 osób w
terminie 20-29 sierpnia 2012 r. Pozostałe szkoły nie zorganizowały wypoczynku.
Ad. 7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na
terenie gminy Koronowo.
P. Ewa Chytła dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie – Wnoszę w
wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały. Proszę o wykreślenie w paragrafie 16.
ust. 1.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Na poprzedniej sesji radny P. Krzysztof Holka
złożył wniosek o przyłączenie Bytkowic do Koronowa. Rozmawialiśmy na ten temat, że
Komisja Oświaty tym się zajmie, podejmiemy decyzję w czerwcu, ponieważ nie chcemy
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stanu niepewności. Na tej podstawie Pan radny Krzysztof Hola wycofał swój wniosek, a
komisja tą sytuacją się zajęła i wystosowała wniosek do Burmistrza Koronowa.
Radny P. Henryk Borowicz – Do tej pory Bytkowice należały do Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Koronowie i Gimnazjum Nr 1. Na dzień dzisiejszy jest to krótsza droga dojazdu do
Koronowa niż do Wtelna.
Opinia komisji jest pozytywna, że zostaje tak jak przedtem, że Bytkowice należą do
odwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie i Gimnazjum Nr 1 w Koronowie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać
jeszcze 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 XXIV/211/12 w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic
ich obwodów na terenie gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił 3. minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady.
Obrady sesji opuścił radny P. Tomasz Poraziński. Obecnych 19 radnych.
Ad. 8. Projekt zdjęty z porządku obrad.
Ad. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady P. Grzegorz Myk.
Salę obrad opuści radny P. Marian Wardyn. Obecnych 18 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy
do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16
głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXIV/212/12 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Koronowo na rok 2012
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia
długoterminowej pożyczki.
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Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Na salę obrad wrócił radny P. Marian Wardyn. Obecnych 19 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy
do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/213/12 w sprawie
zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ujęcia wody
w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Tryszczyn - etap I”.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady P. Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny P. Stanisław Sikorski – My zaciągamy kredyt, który będziemy spłacać w latach 20142019, kiedy już żadnego z nas może nie być w radzie, a kredyt bierzemy na środki własne,
które były zaplanowane w budżecie na ten rok. My nie mamy własnych środków
inwestycyjnych, a przerzucamy to na następną i kolejną radę. Dlatego uważam, że jeżeli
nas nie stać nie budujmy i nie bierzmy kredytu, bo te dotacje, które dostajemy z Unii nie
pokryją tych odsetek.
Na obrady sesji przybył radny P. Sławomir Marszelski. Obecnych 20 radnych.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk – Ta dyskusja powinna przebiegać przy uchwalaniu
projektu budżetu. Ustaliliśmy pewien cykl inwestycyjny i zadania, które weszły, to Państwo
ustaliliście i na tą okoliczność szukaliśmy sposobów sfinansowania tych inwestycji. Z
kredytu, który pierwotnie był założony zeszliśmy do deficytu 4 mln 50 tys. zł. Natomiast to
jest konsekwencja wszystkich działań przy uchwalaniu budżetu, Wieloletniej Prognozy
Finansowej wpasowujemy się i wypełniamy art. 18 o czym wcześniej była mowa ustawy o
samorządzie gminnym, część techniczną do procedury wyboru banku, który sfinansuje
realizację tych inwestycji. Moim służbom i mnie nie przystoi nic innego jak zrealizowanie i
zapłata tych zadań poprzetargowych, które były wcześniej ustalone wspólnie z Państwem.
Dyskusja nad tym, co mamy robić i jak finansować to wydaje mi się w tym momencie
dotykać będzie roku 2012 przy projekcie budżetu na rok 2013.
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Radny P. Stanisław Sikorski – W maju przedstawiał nam Pan propozycję zmian budżetu i
wówczas mieliśmy jeszcze 270 tys. Na dzień dzisiejszy zostało tylko 20 tys. a 250 tys.
zginęło przez miesiąc czasu. Co stało się z tymi pieniążkami?
Skarbnik P. Tomasz Angielczyk – Na jakiej inwestycji?
Radny P. Stanisław Sikorski – Na tej samej.
Skarbnik P. Tomasz Angielczyk – Tak jak tłumaczyliśmy na komisjach. Po ocenie źródeł
finansowania inwestycji rozproszone finansowanie ze źródła jakim jest kredyt zostało
scalone w czterech głównych inwestycjach. Dotyczy to Wtelna, Wiskitna i dwóch głównych
zadań kanalizacyjnych jakim jest Samociążek i OM Tuszyny II w Koronowie. O tyle prościej
jest w uchwałach dotyczących emisji obligacji komunalnych, że finansujemy cel jakim są
zadania związane z kanalizacjami i nie wpisujemy wprost jakie to są inwestycje. Przy
uchwałach kredytowych z reguły się proponuje, aby wywoływać już w takiej uchwale
konkretną inwestycję i takich uchwał byłoby jedenaście. Takim ruchem spowodowaliśmy,
że mamy cztery uchwały o zaciągnięciu kredytu na konkretną inwestycję.
Radny P. Sławomir Marszelski – Chciałbym nawiązać do wystąpienia, do zapytań kolegi
Stanisława. Pewną praktyką jest w tej kadencji i ubiegłej zaciąganie zobowiązań dalece
wykraczających poza kadencję samorządu i to tak już jest w Koronowie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXIV/214/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ujęcia wody w
miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Tryszczyn - etap I”.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 10b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiskitno”.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy
do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła
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Uchwałę Nr XXIV/215/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Wiskitno”.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 10c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci
wodociągowo – kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek”.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady P. Grzegorz myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
Radny P. Krzysztof Holka – Na tą samą inwestycję zaciągamy pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i dodatkowo kredyt bankowy. Czy nie można byłoby z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wszystko?
Skarbnik P. Tomasz Angielczyk – Nie można, gdyby była taka możliwość i w Samociążku i
Tuszynach wzięlibyśmy całkowitą kwotę. Tam są udziały procentowe w źródłach
finansowania, trzeba wykazać też własne środki. Własne środki przez wojewódzki fundusz
rozumie się środki stricte podatkowe i środki zaciągane przez kredyt. Nie są to wprost
środki z tytułu pożyczki, gdyby była taka możliwość, oczywiście pożyczka jest źródłem
finansowania tańszym i skorzystalibyśmy z niej.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Kto jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę, zamykam dyskusje, przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXIV/216/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej dla miejscowości Samociążek”.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 10d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie”.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przystępujemy
do głosowania jawnego, imiennego.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXIV/217/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w Koronowie”.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w
mieście Koronowo.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady P. Grzegorz Myk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przystępujemy
do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/218/12 w sprawie
nadania nazw ulicom w mieście Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
„Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina Koronowo.
Sale obrad opuścił radny P. Stanisław Sikorski. Obecnych 19 radnych.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/219/12 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Obwodnica I” dla terenów położonych w Tryszczynie, gmina
Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Przewodniczący rady ogłosił 10. minutową przerwę w obradach sesji.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady. W obradach sesji
uczestniczy 20 radnych.
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Ad. 13. Składanie interpelacji.
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 14. Zapytania, wnioski i informacje.
Radny P. Grzegorz Myk
WNIOSKI:
1. Wnoszę o zwiększenie ilości stanowisk do parkowania przez osoby
niepełnosprawne, ponieważ na „Rynku” są takie dwa, natomiast w Pieczyskach na
ma w ogóle (starte oznakowanie) – były tylko trzy.
2. Wnoszę o coroczne malowanie krawężników schodów oraz poręczy od ul. Farnej do
Paderewskiego.
Radny P. Olech Raddatz
ZAPYTANIE
Do dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Panie Dyrektorze
dlaczego w Ośrodku Zdrowia w Mąkowarsku na czas urlopu Pana doktora Moskala nie
zostało zapewnione zastępstwo? Z ośrodka nie korzystają tylko mieszkańcy Mąkowarska
ale również Wilcza, Lucimia, Sitowca, Dziedzinka, Dziedna, moim zdaniem powinno być to
zabezpieczone. Jest to dla niektórych osób kłopot dojechać do Koronowa, jest to
czasochłonne i kosztowne.
Radny P. Henryk Borowicz
WNIOSEK
Wnoszę o naprawienie nawierzchni drogi gminnej w Wierzchucinie Królewskim na odcinku
od rynku do cmentarza, a szczególnie na wysokości poczty, ośrodka zdrowia.
Radny P. Stanisław Sikorski
WNIOSEK
W imieniu właścicieli działek położonych we wsi Samociążek (prawa strona) zwracam się z
prośbą o zmianę Planu Przestrzennego Zagospodarowania Terenów położonych we wsi
Samociążek (prawa strona) z uwagi na wybudowaną infrastrukturę techniczną z
przeznaczenia letniskowego na budownictwo mieszkaniowe indywidualne. Teren na którym
wybudowano instalacje wod-kan. Przeznaczony na działki letniskowe nie wzbudza
zainteresowania wśród potencjalnych nabywców. Zainteresowanie jest tylko działkami
budowlanymi. W związku z powyższą sytuacją proszę Radę Miejską w Koronowie o zmianę
planu przestrzennego zagospodarowania.
ZAPYTANIE
Kiedy będzie zakończona inwestycja budowy sieci wodociągowej dla miejscowości
Samociążek oraz doprowadzona droga do stanu przed rozpoczęciem inwestycji?
Radna P. Teresa Wypych
WNIOSEK
W związku z licznymi prośbami mieszkańców bloku przy l. Witosa 1G proszę o wyznaczenie
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dwóch miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy
ul. Mickiewicza. W bloku przy ul. Witosa 1 G II i III klatka mieszkają osoby
niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu.
Radny P. Sławomir Marszelski
WNIOSKI:
1. Wnoszę o odkrzaczenie drogi gminnej Wilcze-Mąkowarsko. Odrosty krzewów
pogarszają widoczność i tworzą pewne zagrożenie w ruchu drogowym.
2. W związku z realizacją funduszu sołeckiego poprzez nawożenie gruzu na teren
sołectwa wnoszę o zapewnienie ubijania lub wałowania tego gruzu. Gruby gruz
wyskakuje z dziur grożąc uszkodzeniem karoserii pojazdów.
ZAPYTANIA:
1. Dlaczego w 2011 roku umorzono zobowiązane podatkowe firmy Kowalski i
Wspólnicy s. jawna w kwocie 2.370,00 zł?
2. W ślad za publikacją w Expresie Bydgoskim 2 maja br. zapytuję jakie są konkluzje
ze spotkania z autorem nowatorskiej metody napowietrzania wody, które zgodnie ze
wspomnianym artykułem miało mieć miejsce na początku czerwca br.
3. Jak wygląda opodatkowanie działek letniskowych i budynków letniskowych z
uwzględnieniem ROD?
4. Proszę o udzielenie informacji nt. zaawansowania zadania inwestycyjnego
umocnienie mostu kolejki wąskotorowej na Okolu.
Radny P. Tomasz Gordon
WNIOSEK
Na prośbę mieszkańców zwracam się z prośbą, aby GDDKiA zbadała prawidłowość
działania kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Mieszkańcy zgłaszają, że te
kanalizacje mieszają się. Proszę o zbadanie tej sprawy.
Radny P. Krzysztof Holka
WNIOSEK
Wnoszę o pilne spotkanie Pana Burmistrza, Dyrektora ZGKiM i Dyrektora MGOK-u w
godzinach popołudniowych z Radą Sołecką Wtelna oraz Przedstawicielami KGW Wtelno.
Spotkanie potrzebne jest w sprawie ustalenia do końca sposobu przekazania i
funkcjonowania świetlicy.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie załącznika
projektu uchwały.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Projekt uchwały bez załącznika odczytał wiceprzewodniczący rady P. Grzegorz Myk.
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Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/220/12 w sprawie
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w
Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko –
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wnoszę o nieodczytywanie załącznika
projektu uchwały.
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Projekt uchwały bez załącznika odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem uchwały.
Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/221/12 w sprawie
uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady P. Grzegorz Myk.
Obrady sesji opuścił radny P. Roman Gut. Obecnych 19 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z
Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos?
W wyniku dyskusji radnych i wyjaśnień dyrektora MGZE w Koronowie P. Ewy Chytła
dokonano zmian w projekcie uchwały w paragrafie 1. Skreślono literkę „P” przy numerze
091293439 a wpisano „REGON”.
Po zmianie jeszcze raz projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady P. Grzegorz Myk.
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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 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIV/222/12 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji
w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 17a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej
Rady
Miejskiej
w
Koronowie
zbadania
zasadności
skargi
Pana
_________________________ na działalność Sołtysa Sołectwa Nowy Dwór.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Pytanie do przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej czy termin do 30 września 2012 r. byłby terminem do przyjęcia?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Leopold Kuskowski – Mój wniosek jest taki, aby nie
kierować tej sprawy do analizy przez Komisję Rewizyjną, bo jak się wraca w tym piśmie,
nie wiem, bo może nie wszyscy zdążyli przeczytać, ktoś z 94 roku wyciąga sprawy, że ktoś
komuś jakieś słupy ukradł, czy jakąś stodołę, to jak to się ma do komisji? Jest policja, jest
prokurator, tą sprawę należy tam skierować. To, że Pani sołtys nazwisko jest wymieniane,
że uczestniczyła, nie wiem. Co prawda wojewoda na samorząd sołecki się powołuje, ale
my zrobimy się komisją śledczą. Tu trzeba będzie pewnie przesłuchać kilkunastu ludzi nie
raz i zakład gospodarki komunalnej w tym uczestniczył, bzy wykopywał, zabierał. Jeżeli
rada uzna za stosowne, ze komisja ma to przyjąć, to 30 wrzesień to jest najkrótszy termin,
tym bardziej, że są wakacje i część członków komisji też będzie wyjeżdżać na wakacje.
Tak w ogóle proponowałbym odrzucić ten projekt uchwały, żeby nie rozpatrywała tego
Komisja Rewizyjna.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Pismo zostało przesłane przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego. Wdrożyłem taką inną troszeczkę procedurę. Skierowałem to do
Pana burmistrza, konsultował to Pan mecenas i w tym momencie proszę Panie mecenasie
o wyartykułowanie opinii w tej sprawie.
Radca prawny P. Rafał Bułka – Formalnie jest to skarga i musimy ją w formalnym trybie
rozpoznać.
Radny P. Sławomir Marszelski – Pytanie jest takie. Czy to, co się tam miało dziać, to czy to
się działo, gdy ta Pani była i jest osobą prywatną, czy w związku z pełnieniem funkcji
sołtysa. I pytanie do Pana mecenasa, jeżeli wyjdzie, że ona to co robiła, to robiła jako
osoba prywatna, to nie mamy kompetencji, żeby taką skargę merytorycznie zakończyć.
Radca prawny P. Rafał Bułka – Tego typu ustalenia, o których tutaj Pan wspomina mogą
nastąpić tylko w toku postępowania. Nie możecie Państwo z góry założyć, że skarga jest
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bezzasadna i w ogóle się nią nie zajmować, bo po to jest jakiś tryb rozpoznawania skargi,
żeby móc pozwolić stronie się wypowiedzieć. Za chwilę, jeżeli tak od razu odrzucimy
wniosek i nie będziemy się tą skargą zajmować, to skarżący powie, że nawet nie
zapewniono mu możliwości wypowiedzenia się, co do tego i powstanie kolejny problem,
być może skarga na radę.
Projekt uchwały bez załącznika odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Przyjmujemy termin do 30 września 2012 r.
Projekt uchwały bez załącznika odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
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 14
głosami „za” przy 5 głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr XXIV/223/12 w
sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania
zasadności skargi Pana ______________________ na działalność Sołtysa
Sołectwa Nowy Dwór.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Ad. 17b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka ze
składu stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Koronowie.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady P. 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 17
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XXIV/224/12 w sprawie odwołania członka ze składu stałej
Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej P.
Stanisław Sikorski złożył podziękowanie P. radnej Danucie Czarnotta za pracę w komisji.
Ad. 17c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania i powołania
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członka w skład stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
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 17
głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXIV/225/12 w sprawie odwołania i powołania członka w skład stałej Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Radna P. Teresa Wypych oświadczyła,
że wyłącza się od głosowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie P. Włodzimierz Domek złożył podziękowanie P.
radnej Teresie Wypych za dotychczasową pracę w Komisji Rewizyjnej.
Ad. 17d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członka w skład
stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Rad Miejskiej w Koronowie.
Projekt uchwały odczytał przewodniczący rady Pan Włodzimierz Domek.
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
głosami „za”
XXIV/226/12
Przestrzegania
Koronowie.

w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17
przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
w sprawie powołania członka w skład stałej Komisji
Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rad Miejskiej w

W głosowaniu udział wzięło 18 radnych. Radna P. Teresa Wypych oświadczyła,
że wyłącza się od głosowania.
Ad. 18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – „Odpowiadając na zapytanie P. radnego
Grzegorza Myka odnośnie stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych prosiłbym
o udzielenie odpowiedzi P. dyrektora Chrzanowskiego.
Odpowiem od razu na drugie pytanie dotyczące malowania końcówek schodów i poręczy.
Nie zdążyliśmy przed Bożym Ciałem. Dzisiaj od rana to już jest realizowane, ponieważ
mieliśmy taki zamiar wcześniej, tak jak mosty były wymalowane. Jest to objęte naszą
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troską i jest w trakcie realizacji. Nie wiem co ze schodami, na dzień dzisiejszy mówimy o
poręczach.
Odnośnie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, Panie dyrektorze proszę. Mówimy o
Placu Zwycięstwa i Pieczyskach. W Pieczyskach jest kilkanaście miejsc parkingowych.
Przygotujemy się do odmalowania tych miejsc.”
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie P. Ryszard
Chrzanowski – „Na Placu Zwycięstwa będzie pewien problem, bo Plac Zwycięstwa ma
opracowaną organizację ruchu i ilość miejsc jest taka jaką można było w tym miejscu
„wykroić”. Z tego terenu należałoby, jeśli by taka byłaby wola, byłaby wtedy uchwała. Na
razie jest wniosek. Należałoby zrobić nową organizację ruchu, ale trzeba pamiętać o
jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie. Jest ogłoszony przetarg na prowadzenie miejsc
parkingowych i w przetargu jest na trzy lata zlecenie zrobione i jest określona ilość miejsc.
W związku z tym możemy rozpatrzyć możliwość, czy te dodatkowe miejsca nie
wygospodarować na bocznych sąsiadujących uliczkach. Tą decyzję z Panem burmistrzem
podejmiemy przy analizowaniu, gdzie można byłoby zrobić dodatkowe miejsca w bocznych
uliczkach.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Jeżeli chodzi o zapytanie P. radnego Olecha
Raddatza poproszę Pana dyrektora Nowaka.”
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie P. Andrzej
Nowak – „Lekarz pracujący w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Mąkowarsku jest zatrudniony
na umowę cywilno-prawną, w związku z podpisaną umową on powinien zapewnić na czas
swojej nieobecności-urlopu zastępstwo. W przypadku kiedy wpłynęło podanie o urlop Pana
doktora ustaliliśmy razem, że doktor M. poszuka zastępstwo na te dwa tygodnie. W piątek
przed urlopem rozmawiałem z doktorem i dowiedziałem się, że nie udało się takiego
zastępstwa załatwić. W związku z tym ta sytuacja jest jaka jest. Natomiast podjął
działania, że
administracyjnie czynności wypisywania recept i zwolnień będą
kontynuowane. Jutro wybieram się, żeby sprawdzić jak to funkcjonuje, ale jeżeli jest taka
potrzeba, a widzę, że jest w związku z tym ustalam, że w piątek będzie już tam zastępstwo
od godziny dziewiątej. W przyszły tydzień po rozmowie z pielęgniarkami ustalimy, żeby to
trafiło do wiadomości. Może Pan radny poinformować, że w piątek lekarz będzie na
miejscu.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Jeżeli chodzi o wniosek Pana radnego Borowicza o
naprawę drogi gminnej od rynku do cmentarza chcę poinformować, że wcześniej zgłaszał
to do mnie Pan radny Kuskowski. Była u mnie Rada Sołecka i z Panią sołtys rozmawialiśmy,
że będziemy to w ramach bieżącego utrzymania naprawiali. Co do nawierzchni
rozmawialiśmy z Panem dyrektorem Chrzanowskim, że wymierzymy i przedstawimy
Państwu informację o ewentualnych kosztach. Jeżeli znajdą się takie środki finansowe w
budżecie, to możemy rozważyć wykonanie, ale tylko i wyłącznie w procesie inwestycyjnym.
Na dzień dzisiejszy jednak nie ma takiej możliwości.”
Radny P. Henryk Borowicz –„A może by tak zaproponować z rezerwy budżetowej, bo to nie
są duże koszty.”
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Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Inwestycji nie robi się z rezerwy budżetowej. Kwestia
przeniesienia i jeżeli będę mógł podejmować takie decyzje, bo uznam to za celowe, to na
pewno taką decyzję podejmę.
Jeżeli chodzi o zapytanie Pana radnego Sikorskiego odnośnie planu myśmy rozmawiali na
ten temat. Kiedyś ta koniunktura była troszeczkę inna jeżeli chodzi o budynki letniskowe,
gdyby wtedy podejmując te uchwały o planie zagospodarowania i wpisując tereny w
Samociążku po prawej stronie jadąc z Koronowa była możliwość odliczania podatku w
urzędzie skarbowym, jeżeli tej możliwości by nie było to już byłby zapis, że są to tereny
pod budownictwo mieszkaniowe. Te przepisy później weszły w życie i od budynków
letniskowych odliczyć sobie nie można, w związku z tym pojawiły się pewne problemy. Jak
najbardziej popieram ten wniosek i będziemy musieli wspólnie poszukać środki na
przygotowanie się do procedury zmiany planu zagospodarowania, ale tylko w części prawej
strony jadąc od Koronowa.
Jeżeli chodzi o Panią radną Wypych i parking, sprawdzimy kto jest właścicielem, bo tak
naprawdę chodzi o teren przy ul. Mickiewicza. W związku z tym tam jest pewna
nieścisłość, co do własności terenu i jest to teren nieutwardzony, ale proszę Pana
dyrektora Chrzanowskiego.”
Dyrektor ZGKiM w Koronowie Ryszard Chrzanowski – „Z Panią radną Wypych sobie
wyjaśniliśmy na czym ta kwestia może polegać. Idzie to w bardzo delikatny sposób
załatwić pozytywnie.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o zapytania i wnioski Pana radnego
Marszelskiego, wniosek odnośnie odkrzaczenia drogi gminnej poproszę Pana dyrektora
Chrzanowskiego.”
Dyrektor ZGKiM w Koronowie Ryszard Chrzanowski – „Odkrzaczenie będzie możliwe po
okresie ustania wegetacji i okresu lęgowego ptaków, czyli późna jesień, zima.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Jeżeli chodzi o realizację funduszu sołeckiego,
nawiezienie gruzu, uwałowanie, my mamy jeden 7,5 tonowy walec, rozważaliśmy takie
możliwości. Nie wiem czy Pan radny widział gruz, który teraz był dowieziony?”
Radny Sławomir Marszelski – „Nie, ale wcześniej nie, że cały, ale część była gruba.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Ten gruby był na zgłoszenie sołectwa na miejsca
bardzo błotniste i gliniaste, aby można było ustabilizować nazwijmy to miejsca „miękkie”.
Ten drobny, który teraz dowieźliśmy jest na uzupełnienie drobnych dziur. Jestem w stałym
kontakcie z Panią sołtys i tam dokonaliśmy tej wymiany i sądzę, że to spełni oczekiwania.”
Dyrektor ZGKiM w Koronowie P. Ryszard Chrzanowski – „Wał jest szerokości 1,2 metra, o
nacisku 7,5 tony. Był sprawdzany w Sołectwie Mąkowarsko oraz Morzewcu i zdaje swoje
zadanie i funkcję, tylko musi być zlecenie z Rady Sołeckiej, jeśli jest taka potrzeba.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Zapytanie dlaczego umorzono zobowiązanie
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podatkowe Firmy Kowalski i Wspólnicy w kwocie 2.370,00 zł. Potwierdzam, zgodnie z art.
293 Ordynacji podatkowej jak Pan zapewne wie objęte jest tajemnicą, w związku z tym nie
mogę udzielić Panu szczegółowej informacji. Mogę tylko potwierdzić, że w tej kwocie
nastąpiło umorzenie i są to same odsetki. Należność główna jest zapłacona, natomiast
dotyczyło to umorzenia odsetek.
W ślad za publikacją w Expresie Bydgoskim z maja, odpowiem tak. Nie wiem, co
publikowano w tym Expresie, w związku z tym trudno jest mi się odnieść do treści tego
artykułu. Faktycznie odbyłem spotkanie z Panem Kruczkowskim, czy Kuczkowskim,
rozmawialiśmy, ale ta nowatorska metoda dotyczy oczyszczania wody płynącej. Był on
zainteresowany zleceniem przez gminę, nawet nieodpłatnie, ale my nie jesteśmy
właścicielami koryta rzeki Brdy. W związku z tym skierowałem go do Elektrowni Wodnych
w Samociążku, a właściwie powinienem skierować do Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej. Prowadziliśmy rozmowy, czy byłaby możliwość zamontowania tego urządzenia np.
w Pieczyskach przy plaży, gdzieś tam w pobliżu, tak aby ewentualnie ten teren, który
objęty jest kąpieliskiem, żeby można było sprawdzić te efekty. Umówiliśmy się, że jeżeli
będzie taka możliwość i to urządzenie będzie na tyle wolne, że będzie można to
zamontować u nas w tym miejscu, o którym wspomniałem, to my jako gmina jesteśmy
zainteresowani i na tym się to zakończyło.
Jeżeli chodzi o udzielenie informacji nt. zaawansowania zadania inwestycyjnego
umocnienie mostu kolejki wąskotorowej na Okolu. poproszę P. burmistrza Czerkawskiego.”
Z-ca burmistrza P. Leszek Czerkawski – „Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargowym na
pierwszy etap stabilizacji tego osuwiska polegające na odbudowie rowów odwadniających
w tym rejonie. Wykonawstwo pierwszego etapu będzie do 25 lipca. W tej chwili odbywa
się spotkanie przedstawiciela nadzoru budowlanego, przedstawiciela ochrony zabytków
przy naszym udziale, skąd nie ma tutaj Pani kierownik Musiał. Czekamy na dalsze
ustalenia. Postępujemy zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w tym zakresie. W tej chwili szukamy źródeł finansowania na drugi etap,
który będzie zdecydowanie kosztowny. W tym zakresie odbyło się wstępne posumowanie
prac wykonywanych przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk na terenie gminy
Koronowo w zakresie osuwisk. To osuwisko też było omawiane. Otrzymaliśmy od nich
pewne wskazówki i informacje jak to się odbywa, powiedzmy pewne prace stabilizacyjne,
szukanie źródeł finansowania na terenie południowej Polski i to wszystko postaramy się
wykonać. Na pewno będziemy wiedzieć coś więcej po dzisiejszym spotkaniu.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Ostatnie zapytanie dotyczące rodzinnych ogrodów
działkowych i nie tylko, opodatkowania przekażę tą informacje na koniec.
Przejdę teraz do wniosków P. Tomasza Gordona. Informuję, że wystąpimy z prośbą do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o to, aby tym tematem się zajęła. Po
uzyskaniu tej informacji przekażę ją bezpośrednio Panu radnemu.
Jeżeli chodzi o wniosek P. radnego Krzysztofa Holki, zobowiązuję Pana dyrektora
Rydelskiego tu obecnego do zorganizowania takiego spotkania. Rozumiem, że chodzi o
sprawy związane ze świetlicą, czyli w naszym imieniu sprawy własnościowe Panowie
dyrektorzy Chrzanowski i Kęskrawiec, natomiast co do działalności Pan dyrektor Rydelski.
Jeżeli chodzi o zapytanie Pana radnego Stanisława Sikorskiego, kiedy będzie zakończona
inwestycja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Samociążek
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poproszę o udzielenie odpowiedzi Pana kierownika Zbigniewa Szalskiego.
Z tego, co mi wiadomo inwestycja wod.-kan. jest zakończona, natomiast pozostały jeszcze
do zakończenia prace związane z nawierzchnią.”
Z-ca kierownika Wydziału Inwestycji Planowania i Rozwoju P. Zbigniew Szalski –
„Odpowiadając na zapytanie Pana radnego Sikorskiego tak jak Pan burmistrz powiedział w
zakresie podstawowym, czyli sieci wod.-kan. łącznie ze stacją uzdatniania wody ta
inwestycja została zakończona. W zakresie poprawy dróg również poczyniono sporo
działań jednak przyznam szczerze, że nie do końca jest ona w formie jaka powinna być.
Na spotkaniu wczoraj ustaliliśmy, że w zakresie drogi gruntowej i części brukowej, gdzie
kanalizacja była wykonywana te poprawki zostaną do końca czerwca uzupełnione.
Poprosimy Pana radnego na końcowe oględziny, żeby Pan swoje zdanie na ten temat
wyraził. Chcę powiedzieć, że odtworzenie drogi do końca nie było w zadaniu, więc może te
środki są też ograniczone wykonawcy na wykonanie takie jakie są oczekiwania, natomiast
musi ona być na tyle uporządkowana, żeby przejezdność i użytkowanie nie było
utrudnieniem dla mieszkańców.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Droga jest przejezdna i będzie przejezdna, bo to
głównie taki cel nam prześwieca i te uwagi przy odbiorze były spisane i są zawarte w treści
tej notatki i będzie to realizowane. Ja postaram się to przypilnować, żeby w trybie pilnym
te niedociągnięcia zostały usunięte.
Jeżeli chodzi o zapytanie Pana radnego Marszelskiego.”
Radny P. Sławomir Marszelski – „Przepraszam Panie burmistrzu z artykułu w Gazecie
Powiat był obraz taki, że zwłaszcza te rodzinne ogrody działkowe niewiadomo już jakie
pieniądze wielkie płacą i gmina chce jeszcze więcej. Uważam, że taka informacja dla
wszystkich radnych jest stosowna, tak naprawdę jakimi daninami są one obciążone.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Jest to dość szeroki temat. Powiem tak nie jest
opodatkowana o ogóle. Tych szesnaście rodzinnych ogrodów w ogóle nie płaci podatku, w
związku z tym nie chcę komentować artykułu w Gazecie Regionalnej Powiat. Nie mówię
tego przeciwko Panu redaktorowi tu obecnemu na sali, dlatego, że to miało na celu obraz
jednostronny jeżeli chodzi o działkowców. Przedstawię to Państwu od początku.
Dokumentem do lektury, której Państwa radnych zapraszam, na podstawie którego
rozpoczęły się wszelkie działania jest informacja o wynikach kontroli zapewnienia
warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych wykonana
przez Najwyższą Izbę Kontroli. Jest to dokument z września 2010 r. W tym dokumencie
jest wiele elementów i co podlegało kontroli w kilku miastach min. też w Bydgoszczy. Po
uzyskaniu tej informacji poprosiłem prezesów rodzinnych ogrodów działkowych
działających na terenie gminy Koronowo o spotkanie. Takie spotkanie odbyło się 16 lutego,
jednak wcześniej w styczniu wysłałem prośbę do Polskiego Związku Działkowców w
Warszawie o udzielenie informacji adresowych o prezesach ogrodów działkowych
działających na terenie Gminy Koronowo po to, żeby ich zaprosić. Mamy teraz aktualny
stan, który otrzymaliśmy z zarządu wojewódzkiego i takie spotkanie odbyło się. Na tym
spotkaniu omówiliśmy bardzo ważne kwestie związane z nową ustawą o utrzymaniu
porządku w gminach, bo dla nas ogrody to problem. Raz, że nie płacą, to jeszcze jest
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problem z tym, że my musimy potem te dzikie wysypiska likwidować. Nie ukrywam, że w
związku z tym raportem podjąłem decyzję, żeby wrócić do tematu i poinformować ich, że
to odłożenie w czasie respektowania obowiązków i przepisów minął. Musimy do tematu
podejść bardzo poważnie i poinformowałem, że skoro inne samorządy zostały
skontrolowane, my również temu musimy się przyjrzeć. W paru kwestiach byliśmy zgodni,
natomiast najbardziej burzliwe to były te ponadnormatywne altanki. Jeden z prezesów
zadał pytanie, kto odpowiada za naruszenie przepisów, bo w przypadku ROD „Olszewka”
może zdarzyć się, że 90% domków przekracza normę. Powiem wprost, odpowiada zarząd,
który dopuścił do tego, a konkretnie członek tego rodzinnego ogrodu działkowego, który
dopuścił się naruszenia prawa. Tam też są statuty, ten przepis niższej rangi, ale ustawa
jednoznacznie to reguluje. Na tym spotkaniu w lutym prosiłem, że jeżeli któryś ogród
działkowy będzie organizował walne zebranie swoich członków, to stawiam się do
dyspozycji z pracownikami, przyjedziemy, wytłumaczymy działkowcom z czego to wynika,
jakie są przepisy. Proszę Państwa nikt z zarządów rodzinnych ogrodów działkowych nie
zwrócił się do nas z taką prośbą. Rozpoczęła się taka burza medialna, straszenie sądami
itd. Myśmy zwrócili się z prośbą do prezesów ogrodów działkowych, mamy ich szesnaście,
że ostatecznym terminem na złożenie formularza na opodatkowanie budynków jest data
30 czerwiec 2012 r. Po tym terminie będą przeprowadzane kontrole. Z dwóch ogrodów
działkowych częściowe takie informacje otrzymaliśmy, natomiast część ogrodów nie chce
tego przekazać. Wysłaliśmy drugie pismo w czerwcu (pierwsze było z maja), gdzie
poinformowaliśmy, myślę, że mogę odczytać.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony działkowców uprzejmie informuję,
że zasadnicze użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych jest zwolnione z podatku rolnego na podstawie art. itd. Natomiast
zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynki wzniesione
samodzielnie przez działkowców mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od
nieruchomości tylko wtedy, gdy nie przekraczają norm powierzchni ustalonych w
przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych i nie są zajęte na
działalność gospodarczą. Normy powierzchniowe dla altan i obiektów gospodarczych w
rodzinnych ogrodach działkowych reguluje art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.
Przepis ten zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę stawianie altan i
obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni
do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy
dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Tak prawo budowlane nie wymaga
pozwolenia, jeśli altana nie przekroczy powyższych rozmiarów, tak ustawa o podatkach i
opłatach lokalnych zwalnia je z podatku od nieruchomości. Jeśli zatem użytkownik działki
posiada budynek przekraczający normy ustalone w przepisach Prawo budowlanego
zobligowany jest złożyć stosowny formularz „Informację w sprawie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego” i na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru
podatku od nieruchomości – płacić podatek od nieruchomości za budynek pozostały wg
dokumentacji geodezyjnej tj. ewidencji gruntów i budynków. Ponadto organ wyjaśnia, że
podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i
świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej,
gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków. Na podstawie art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy
ewidencje gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów prowadzą
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starostowie. Według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy wyszczególnia się następujące rodzinne ogrody działkowe na
terenie Gminy Koronowo wraz z lokalizacją. Wymienię te, które są poza miastem w
pierwszej kolejności ponieważ jest ich tylko cztery: ROD „Rekreacja” w Tryszczynie, ROD
„Przy Zaporze” w Tryszczynie, ROD „Lato” w Tryszczynie i ROD „Na Wzgórzu” w Okolu.
ROD „Samociążek”, ROD „Na Zakolu”, ROD „Lipkusz”, ROD „Srebrnica”, ROD „Pólko”, ROD
„Sadremo”, ROD „Olszewka”, ROD, „Przylesie”, ROD „Pegaz”, ROD, „Srebrnica B”, ROD
„Jarzębinka” i ROD „Nad Brdą” to są rodzinne ogrody działkowe znajdujące się na terenie
miasta Koronowa od roku 1960 czy 1959. W związku z tym nie ma możliwości, żeby
powiedzieć, że jeżeli ktoś ma działkę na Srebrnicy, to ma ją poza terenem miasta. Mają
poprostu w granicach administracyjnych miasta, a nie na terenie administracyjnym gminy i
taką informację również wysłaliśmy do mediów. Podkreśla się, że dla potrzeb wymiaru
podatku od nieruchomości podstawowe znaczenie mają zapisy dokonane w ewidencji
gruntów i budynków. Organy podatkowe nie mogą dokonywać samodzielnych ustaleń, co
do lokalizacji gruntu. Dane zawarte w ewidencji mają walor dokumentu urzędowego, o
którym mowa w art. 194 ustawy Ordynacja podatkowa i stanowią dowód tego, co zostało
w nich stwierdzone. W związku z powyższym organ podatkowy nie ma podstaw do
pomijania tych danych w postępowaniu podatkowym. Nadto organ zaznacza, że zupełnie
inną kwestią sa otrzymane stosowne pozwolenia budowlane dopuszczające zabudowę do
35 m2, a odrębną kwestią są obowiązujące przepisy podatkowe.
Chcę dodać, że budować można było budynki w miastach do 25 m2, poza miastem do 35
m2, a jeżeli ktoś chciał większy, to musiał zastosować pełną procedurę Prawa
budowlanego. Jeżeli ktoś tego nie uczynił, to wybudował się nielegalnie, ale nie dostał by
zgody postawienia budynku ponadnormatywnego na terenach rodzinnych ogrodów
działkowych, ponieważ zabraniały tutaj przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, które mówiły wprost. Na tych terenach można budować altanki bez
pozwolenia na budowę w zakresie wielkości takiej, a nie innej. Temat trudny, ale
rozpoczęliśmy pewne działania, w związku z tym pojawiła się odpowiedź Pani prezes
okręgowego zarządu na tą prośbę o przedstawienie tych danych osobowych, bo jeśli się
nie zgłaszają, to my musimy dostarczyć decyzję komuś, ale komu? Pani prezes powołuje
się, że ich obowiązuje zapis o ochronie danych osobowych. Nie wiem, czy to jest możliwe,
bo z Panami mecenasami rozmawialiśmy. Nie występuję ja jako Kowalski, Iksiński, tylko
jako organ, w związku z tym jest ten obowiązek udzielenia informacji, bo my też jesteśmy
zobligowani do utrzymania stosownej tajemnicy. Pani prezes obecna była na tym spotkaniu
w lutym. Na moją informację, że przecież powinniście o tym wiedzieć, prezesi jak gdyby
umyli ręce i przekazali informację tylko taką, że oni nic nie wiedzieli. Na co Pani prezes
powiedziała przepraszam wiedzieliście o tym dobrze, bo w 2003 roku wystosowaliśmy jako
zarząd wojewódzki do was stosowne pisma, w których informowaliśmy, że macie
przeprowadzić takie, a nie inne działania. Oczywiście tego nie uczynili. Później prezesi
dziwnym trafem potwierdzili, rzeczywiście coś tam było, myśmy wywiesili w gablocie i tak
to pozostało.
Jednocześnie Okręgowy Zarząd PZD w Bydgoszczy zobowiązał prezesów ROD na
podstawie uchwały Krajowej Rady PZD Nr 1/V/2008 oraz uchwały 58/2010 do
współdziałania z samorządami w celu wyeliminowania naruszeń prawa w zakresie
budownictwa ponadnormatywnego. To nie jest nasza wina jako gminy, że ktoś pobudował
budynek niezgodnie z zapisami statutu i ustawy, od tego są stosowne instytucje. My po
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powzięciu informacji w formie złożonej deklaracji, jeżeli tak jest, a ostatnio tych deklaracji
mamy złożonych troszkę musimy po ustaleniu wymiaru podatkowego również tą
informację przekazać Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.”
W dalszej części Burmistrz Koronowa przedstawił dane z raportu Najwyższej Izby Kontroli z
m-ca września 2010 r.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Jest też informacja, że na terenie niektórych
ogrodów działkowych, które były kontrolowane, to mogę powiedzieć, że tak samo jest u
nas. Dwadzieścia procent to są obiekty, które być może spełniają normy lub nieznacznie
przekraczają, natomiast 80% niestety przekracza i to znacznie. Podjęliśmy pewne
działania, rozumiem, że chodziło Panu radnemu o przedstawienie informacji na ten temat,
bo ja z godzinę mogę jeszcze opowiadać.”
Radny P. Sławomir Marszelski – „Uważam, że starczy tych informacji, wiemy o co chodzi,
że nie płacili nic. A teraz ma być za te budynki, które przekraczają normy.”
Radny P. Grzegorz Myk – „Nie wiem czy dobrze zrozumiałam. Pan burmistrz mówił, że te
ogródki działkowe, które są w tej chwili na terenie miasta one są od 1969 roku?”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Od 1960, 61 r. W tym czasie określono obręb
administracyjny i granice miasta i granice gminy. Ustawienie tablicy z nawą miejscowości
nie jest jednoznaczne z granicą administracyjną.”
Radny P. Sławomir Marszelski – „Chciałbym wrócić do umorzenia podatku. Panie
przewodniczący składam takie małe zażalenie. To jest taka nierówność wobec prawa, bo
Pan mecenas ma Lexa, a ja nie mam. Uważam, że nie do końca powołanie ordynacji
podatkowej tajemnicy skarbowej jest fortunne w przypadku umorzeń powyżej 500 zł, bo
wtedy wchodzi zasada jawności z ustawy o finansach publicznych, gdzie jeżeli jest
umorzenie powyżej 500 zł, to, to musi być wywieszone i przyczyna musi być określona.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Zgodnie z zapisem ustawowym jest to ważny interes
podatnika i tylko tak ogólnie można nazwać i te kwoty, i te informacje mogły się ukazać.
Szczegółów nie, że nie chcę, ja bym się z nimi podzielił, ale prawo mi tego zabrania.”
Radca prawny P. Rafał Bułka – „Przyczynę przed chwilą Pan burmistrz podał, natomiast art.
293, jeżeli Pan radny sobie życzy ja mogę odczytać jakie informacje są objęte tajemnicą.
Generalnie indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych
przez podatników. I paragraf drugi tego przepisu mówi, że tajemnicę stosuje się również
do danych zawartych i jest taki katalog: informacjach podatkowych, aktach
dokumentujących czynności, aktach postępowania podatkowego. Nie ma możliwości, żeby
burmistrz szczegółowo teraz Państwu wyjaśnił odwołując się do akt, dlaczego akurat
podjął taką decyzję. Przyczynę ogólną Państwo znacie, podmiot, jakie to są podatki i
kwotę, i to wszystko.”
Radny P. Sławomir Marszelski – „A jakby Pan mecenas nam przeczytał stosowny przepis z
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ustawy o finansach publicznych, no to chyba nie pytanie do Pana burmistrza akurat, ale
wiem, że wójt Dobrcza szczegółowo podaje przyczyny i problemów z policją, czy
prokuraturą nie ma.”
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – „Każdy ma prawo do interpretowania. To są rzeczy
trudne. Zasadą jest, mam do tego prawo. W przypadku, gdy podatnik wpłacił pełną kwotę
wymiaru, z którą zalega, to jest możliwość z mojej strony umorzenia odsetek i stosuję tą
zasadę wobec wszystkich podatników.”
Ad. 19. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w dyskusji przewodniczący rady P. Włodzimierz
Domek zamknął obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 13.50.
Koronowo, dnia 24 lipca 2012 r.
Protokół sporządziła
Adela Rojek

