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OR-RM.0002.6.4.2012
Protokół Nr XXIII/12
z obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 30 maja 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.
Radny P. Sławomir Marszelski przybył na obrady sesji w 3. punkcie porządku
obrad.
Spoza rady w sesji udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pan Stanisław Gliszczyński
Pan Leszek Czerkawski
Pani Barbara Sosnowska
Pan Tomasz Angielczyk
Pani Maria Musiał
Pani Barbara Piłat
Pan Ryszard Chrzanowski
Pani Ewa Chytła
Pan Rafał Bułka

-

Burmistrz Koronowa.
Z-ca Burmistrza Koronowa.
Sekretarz Gminy.
Skarbnik Gminy.
Kierownik Wydziału IPR UM.
Kierownik WRGGiOŚ UM.
Dyrektor ZGKiM w Koronowie.
Dyrektor MGZE w Koronowie.
Radca prawny UM w Koronowie.

Ad. 1. Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie P. Włodzimierz Domek.
Przewodniczący rady powitał przybyłych na obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek stwierdził
prawomocność obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Radny P. Sławomir Marszelski przybył na obrady sesji w 3. punkcie porządku obrad.
Listę obecności radnych dołączono do protokołu z obrad sesji jako załącznik Nr 1.
Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXIII sesji.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek - Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu
19. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani _______________ na działania
Burmistrza Koronowa.
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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
następujących projektów uchwał:
1) jako punkt 20a. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady
Sołeckiej i Sołtysa Łąsko Małe na działalność Burmistrza Koronowa
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
2) jako punkt 20b. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady
Miejskiej w Koronowie.
Kto z Pań i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad?
Wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy są inne wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad XXIII sesji?
Wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek odczytał porządek obrad XXIII sesji:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXIII sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad: XXI i XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z
wykonania uchwał.
6.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
7.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w
2011 roku,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 r.,
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o
stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo
według stanu na dzień 31.12.2011 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o
wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2011 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Koronowa za 2011 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w
sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok,
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b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w
sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok,
c) dyskusja.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu gruntów na terenie gminy
Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie gminy
Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie miasta i
gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
na terenie miasta i gminy Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz
zadania własnego Gminy Koronowo z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
16. Składanie interpelacji.
17. Zapytania, wnioski i informacje.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ________ na
działalność Burmistrza Koronowa.
19. Projekt uchwały w sprawie skargi Pani _________ na działania Burmistrza
Koronowa zdjęty z porządku obrad sesji.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
20a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej i
Sołtysa Łąsko Małe na działalność Burmistrza Koronowa.
20b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w
Koronowie.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad XXIII sesji.
Na obrady sesji przybył radny P. Sławomir Marszelski. Obecnych 21 radnych.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXI i XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Radni w odrębnym głosowaniu jednogłośnie 21 głosami „za” przyjęli protokół z obrad: XXI i
XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między
sesjami Rady oraz z wykonania uchwał.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady oraz z
wykonania uchwał przedstawił Z-ca Burmistrz Koronowa P. Leszek Czerkawski.
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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.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011
rok,
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koronowo za rok 2011 przedstawił Skarbnik
Gminy Tomasz Angielczyk.
Sprawozdanie załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 4.
b) informacja Burmistrza
inwestycyjnych w 2011 roku,

Koronowa

dotycząca

wykonania zadań

Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński przedstawił informację z realizacji zadań
inwestycyjnych za 2011 r.
Informacja stanowi załącznik Nr 14 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za
2011 rok.
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 r.
Skarbnik Gminy P. Tomasz Angielczyk przedstawił sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
Sprawozdanie załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 5.
d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza
Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z
informacją o stanie mienia Gminy,
Uchwałę Nr 7/S/2012 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy na rok 2011 wraz z
informacją o stanie mienia Gminy odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Pani Maria Strąk.
Uchwałę załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 6.
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Koronowo według stanu na dzień 31.12.2010 r.,
Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień
31.12.2011 r. przedstawiła kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Pani Barbara
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Koniarska.
Informacja stanowi załącznik Nr 22 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za
2011 rok.
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2010 rok,
Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy
Koronowo za 2011 rok odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Koronowie P. Leopold Kuskowski.
Opinię załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 7.
g) dyskusja.
Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Domek - Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2010 rok. Kto z Pań i Panów radnych chciałby zabrać głos w
dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – Mamy w sprawozdaniu na stronie 23. wykaz zaległości na
koniec 2011 r. i wynosiły one 4.351.770,25 zł. Jest to wzrost pewien w porównaniu z rokiem
poprzednim i mamy tytuły tych zaległości. Podatek rolny nie zapłacony, od nieruchomości i
leśny też. Natomiast na stronie 24. mamy pozostałe odsetki (MGOPS) 45 zł okej, wpływy z
różnych dochodów (MGOPS) to jakieś niezapłacone za opiekunki i takie tam historie,
fundusz alimentacyjna 730 zł, natomiast zasiłki rodzinne (MGOPS) 1.461.957,18 zł. Mam
pytanie kto nam te pieniądze i z jakiego tytułu miał tą zaległość wobec nas?
Skarbnik P. Tomasz Angielczyk – To jest cała sfera osób fizycznych, które zostały przyjęte i
przyszły z ZUS-u swego czasu. To jest zadanie jeśli chodzi o zasiłki rodzinne realizowane od
2005, 2006 roku i ta kwota oscyluje pomiędzy milion sto, milion pięćset tysięcy zł. co roku
mniej więcej. Imiennie nie da się teraz powiedzieć jakiego rodzaju podmioty, czy osoby w
tym się znajdują.
Radny P. Sławomir Marszelski – Nie żądam wykazu imiennego, ale jeszcze raz ponawiam
pytanie. Z jakich tytułów prawnych to pochodzi? Rozumiem, że to nie są zasiłki rodzinne
wypłacone nienależnie, których teraz gmina żąda. Czy tu nie jest pomieszany fundusz
alimentacyjny z zasiłkami rodzinnymi?
Skarbnik P. Tomasz Angielczyk – Przedzwonię za chwilę do głównej księgowej i tą kwestię
Panu wyjaśnię.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie P. Dariusz Karwat –
Ta kwota prawdopodobnie pochodzi z tytułu nie dokonywanych wpłat z tytułu funduszu
alimentacyjnego. Ta suma jest pokaźna tym niemniej jako gmina wykorzystujemy wszelakie
instrumenty przewidziane prawem do tego, aby w maksymalny sposób ściągać te
należności.
Radny P. Sławomir Marszelski – Pan dyrektor potwierdził moją hipotezę, ale jeżeli Pan
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skarbnik, by też potwierdził tutaj z księgową to byłbym wdzięczny.
Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówił o tym, że nie stwierdzono przekroczenia
wydatków, co byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Na stronie 41.
sprawozdania mamy wybory do Sejmu i Senatu 75108 mamy paragraf 3030 – różne wydatki
na rzecz osób fizycznych, plan 22.740,00 zł, wykonanie 22.420,00 zł, a więc mniej, a w
procencie wykonania jest podane 101,43%, co by prowadziło do wniosku, że odrobinę, ale
dyscyplina finansów publicznych byłaby naruszona. Tu musi błąd być.
Mamy też 750 tj. administracja urzędy gmin, pozycję podróże służbowe zagraniczne, 2 tys.
zł było przewidziane na 2011 rok. Wydano 555,20 zł, co stanowi 27,76% planu. Jakie to
były wyjazdy zagraniczne, gdzie, kto i w jakim celu?
Przewodniczący obrad ogłosi 5 minutową przerwę w obradach sesji na przygotowanie przez
Skarbnika Gminy odpowiedzi na zadane pytania przez radnego Marszelskiego.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady.
Skarbnik P. Tomasz Angielczyk – Pierwsze pytanie 98,59%, błąd rachunkowy. Jeżeli chodzi o
delegacje Pan burmistrz wyjaśni.
Radny P. Sławomir Marszelski - Ja rozumiem, że Państwo te procenty na piechotę obliczacie.
Może by tak na przyszłość wykorzystać Excela i formułę, która automatycznie będzie zliczać,
wtedy takie pomyłki będą wykluczone.
Skarbnik P. Tomasz Angielczyk – Nie jest to liczone ręcznie, tylko przy kopiowaniu akurat tej
formuły to nastąpiło.
Ustaliliśmy z służbami finansowymi MGOPS-u, że dotyczy to nienależnego pobranego
świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego od jednej osoby zamieszkałej na terenie
gminy Koronowo. Zostało to w taki sposób rozbite, natomiast pozostała kwota 1.461.957,18
zł, to dotyczy zaległości wynikających z zaliczki alimentacyjnej.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o delegacje to dotyczy to trzech osób:
Pana burmistrza Czerkawskiego, mojej osoby i Pana kierownika Szalskiego. Są to wyjazdy
zagraniczne, gdzie omyłkowo zaksięgowano to w delegacjach krajowych i trzeba było to
rozdzielić ten dojazd do granicy na delegacje krajowe, natomiast, to co było za granicą
kraju, to musiało być zaksięgowane w paragraf 2420. Był to wyjazd do Francji i Niemiec.
Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Domek - Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Koronowa za 2011 rok:
a)

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2010 rok,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Leopold Kuskowski przedstawił Stanowisko Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok.
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Stanowisko Komisji Rewizyjnej załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 8.
b)

przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok,

Uchwałę Nr 8/Kr/2012 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok
przedstawił przewodniczący rady Pan Włodzimierz Domek.
Uchwałę załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 9.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2011 rok
odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
c)

dyskusja.

Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Domek - Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – Przed nami możliwość oceny zeszłorocznego budżetu. Było
sprawozdanie Pana burmistrza o inwestycjach. Boli w jakimś stopniu, tylko to, że w
ubiegłym roku ponieśliśmy pewne wydatki na dokumentację z myślą o realizacji w roku
obecnym kąpieliska, remontu generalnego Synagogi. W tym roku nie dostaliśmy
dofinansowania na te działania, no działaliśmy w ubiegłym roku w dobrej wierze, tego nie
kwestionuję.
Jeżeli ocenić wykonanie tego budżetu, jest jedna kwestia, która mnie bardziej od strony
moralnej boli, mieści się w merytorycznej, legalnościowej, to znaczy kwestia
ubiegłorocznych wysokich premii w Urzędzie podczas, gdy sytuacja finansowa i gminy, i
podatników mieszkańców naszych nie była wesoła, ale to mogę generalnie Państwa bardziej
ocenie moralnej zostawić. Dla mnie to było na tyle niesmaczne, że tak naprawdę szeregowi
pracownicy gminy jak się podzieli te kwoty, to nie uzyskali tak bardzo wysokich premii.
Premie były dla wierchuszki. Natomiast dwie bardzo istotne sprawy, które moim zdaniem
powinny postawić udzielenie dzisiaj absolutorium pod znakiem zapytania. Pierwsza kwestia i
tu miałbym pytanie do Pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Mówi się w literaturze
powszechnie, że gdy Komisja Rewizyjna pracuje nad udzieleniem absolutorium bazuje nie
tylko na dokumentacji przedłożonej przez burmistrza, na sprawozdaniach, na dokumentach
źródłowych, ale też na wynikach kontroli odbytych, które dotyczą okresu, za który udziela
się absolutorium. Była kontrola dotacji na niepubliczne przedszkola. Ona dotyczyła połowy
roku 2011. Wnioski z tej kontroli były niewesołe i dotyczyły kwestii legalności udzielenia tej
dotacji. Jak mimo tego Komisja Rewizyjna ostatecznie przegłosowała wniosek za udzielenie
absolutorium?
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P. Leopold Kuskowski – Moim zdaniem ten protokół z
kontroli nie był niezbędny do stworzenia wniosku o udzielenie absolutorium, żeby do tych
dokumentów sięgać. Wnioski komisji z tej kontroli były skierowane również do rady i w
dalszym ciągu są aktualne i ten temat można podnosić. Akurat uważaliśmy, że w tym
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miejscu w dokumencie, który jest przygotowany w opinii, we wniosku komisji tego tematu
nie wnosimy. Byłoby wiele innych tematów, musielibyśmy książkę napisać, gdyby każdy
temat roztrząsać tak dokładnie i opisywać. Zdaniem komisji tak został stworzony wniosek i
opinia i uzyskały taki efekt, jaki Państwu przedstawiałem i uważam, że to jest dyskusja na
tygodnie, na dnie, nie na pół godziny i nie w tym miejscu.
Radny P. Sławomir Marszelski – Jeżeli Komisja Rewizyjna podpisała protokół z kontroli, nie
żądam, żeby Komisja Rewizyjna wertowała wszystkie dokumenty, które są u burmistrza za
2011 rok. Ale jeżeli jedno zagadnienie było zbadane dokładnie, na tyle dokładnie i
wyczerpująco, że Komisja Rewizyjna swoje wnioski sformułowała, to nie widzę tutaj logiki,
jeżeli teraz Komisja Rewizyjna biorąc między innymi pod uwagę te okoliczności wnioskuje o
udzielenie absolutorium, przepraszam logiki w tym nie widzę.
Była taka inwestycja przebudowa budynku dawnej szkoły na budynek komunalny we Wtelnie.
Została ona zakończona w roku 2010, ale w 2011 roku pojawiły się roszczenia, wykonawca
nie rozliczył się z podwykonawcami. Te roszczenia jako paragraf kary wypłacone w
gospodarce mieszkaniowej w dziale 700 jest i wynika z niego, że w 2011 r. wypłacono
189.557,67 zł. Jeszcze pamiętamy, że chyba ok. 30 tys. jak burmistrz mówi jakaś kwota wisi
w 2012 r., ale nie rozmawiamy o roku 2012. Mam tutaj protokół z sesji z maja 2011 r.
pytałem najpierw było zwiększenie w paragrafie dotyczącym tych odszkodowań, w dziale
gospodarka mieszkaniowa o 56 tys. do 63 tys. wynika z nieuregulowanej płatności pomiędzy
wykonawcą a podwykonawcami na realizację inwestycji budowa budynku komunalnego we
Wtelnie. Burmistrz mówi tak „Na dzień dzisiejszy wiemy, że kilku podwykonawców nie
otrzymało wynagrodzenia od inwestora. W umowie wpisany jest jeden podwykonawca, który
zgłosił roszczenie. Tylko ten, który wpisany jest w umowie, ten może zgłosić takie roszczenie
do inwestora. Z poczty pantoflowej wiem, że podobno jeszcze gdzieś wykonawca zalega
komuś, kto nie był wpisany jako podwykonawca w umowę”. Z racji tych słów wnioskuję, że
był tylko jeden podwykonawca ujawniony w umowie, a jest taki przepis rozdziału prace
budowlane, czy roboty budowlane Kodeksu Cywilnego, który mówi, że jest odpowiedzialność
solidarna jeżeli jest on zgłoszony głównemu inwestorowi, a ten bodaj nie zgłosi sprzeciwu,
musi być ujawniony w każdym razie. Mnie dziwi to, bo też znajduje potwierdzenie z
dzisiejszej Gazety Powiat, która traktuje o sfałszowaniu polisy przez pracownika, który
wystawił polisę będącą zabezpieczeniem umowy w firmie, która wykonywała te prace we
Wtelnie. Jest w tym artykule mowa o jednym podwykonawcy na blisko ok. 70 tys. zł. Ten był
ujawniony i mówię o tych pozostałych. Ci podwykonawcy nie byli ujawnieni i wykonywali
umowę za zgodą firmy wykonawcy. Właściciele tych firm złożyli doniesienie do prokuratury
oszustwo, ale ta umorzyła dochodzenie. Wnioskuję, że zapłaciliśmy, to była mowa o drugim
podwykonawcy, zapłaciliśmy wszystko.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński - Nie jest prawdą, że zapłaciliśmy wszystko
tym, którzy są wymienieni w tym artykule, ponieważ wcześniej jak była cytowana moja
wypowiedź w tym etapie wyjaśnialiśmy to wspólnie z P. kierownik Musiał, ponieważ ja
posiadałem informacje w maju, że ten który to roszczenie zgłosił jest wpisany do umowy, w
związku z tym trzeba wypłacić. Czytając te słowa, ten tekst czytamy to samo, ale myślimy
inaczej. Ten temat kilka razy był już wyjaśniany i po raz kolejny informuję, że w umowie po
zgłoszeniu roszczeń przez tych wszystkich, którzy byli wpisani w tej umowie było ich dwóch i
tylko tym dwóm podmiotom, które wystąpiły zostały wypłacone roszczenia. Pozostałym,
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którzy nie byli wpisani gmina z tego tytułu ani złotówki nie wypłaciła, aczkolwiek czuję się
solidarny i też gdyby była taka sytuacja, uważam, że bo są to przedsiębiorcy z naszej gminy
powinniśmy im wypłacić. Nie jest naszą winą, że polisa ubezpieczeniowa została wystawiona
przez osobę, która w tym czasie już nie pracowała w PZU. Mamy oryginalny druk i nie mamy
podstaw do podważenia ponieważ nie wiemy czy ta osoba, która podpisała i opieczętowała
jest pracownikiem i nie ma takiej możliwości, żeby każdego w tym zakresie sprawdzać.
Oczywiście dzisiaj jesteśmy bogatsi w te doświadczenia i będziemy starali się wszystkie te
sprawy sprawdzać, kontrolować, aby mieć pewność stuprocentową, że te dokumenty, które
firma składa będziemy starali się sprawdzić. Trafiło się nam w przeciągu tych kilku lat, że
zdarzył się ten jeden bardzo nieuczciwy wykonawca.
Przewodniczący Rady P. Włodzimierz Domek – Kto z Pań i Panów radnych zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego nad projektem
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2010 rok.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15
głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXIII/199/12 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Koronowa za 2011 rok.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński podziękował za udzielenie
absolutorium za 2011 r.
Ad. 9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
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? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad
projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie głosami 21 „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/200/12 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na
terenie 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 w dyskusji?
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Radny P. Krzysztof Holka – Chciałem się dowiedzieć jaka jest trasa autobusu zabierającego
dzieci ze Starego Dworu do szkół w Koronowie?
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Poproszę o odpowiedź pana dyrektora
Chrzanowskiego. Rozumiem, że Panu chodzi o obecną trasę, która jest a nie tę, która
będzie. Jeżeli chodzi o tę która będzie to dopiero będziemy między czerwcem a sierpniem
przygotowywali całą rozpiskę. Czy mógłby Pan sprecyzować pytanie?
Radny P. Krzysztof Holka – Chodzi mi o to czy dzieci ze Starego Dworu będą należały teraz
do obwodu w Koronowie, tak jak należą. I czy ten autobus będzie jechał pod Bytkowice.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie P. Ryszard
Chrzanowski – W przyszłym roku szkolnym 2012/2013 czy będzie ten autobus na dzień
dzisiejszy nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy nie mamy list uczniów, którzy są uprawnieni do
dowozu. Jeśli dyrektorzy szkoły takie listy sporządzą, wtedy będzie sporządzona trasa
autobusów wszystkich na całej gminie. Mogę powiedzieć jak dzisiaj jeździ, to tak, ale jak
będzie jeździł to będzie przystosowane pod wykaz uczniów.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Tylko dodam, że zgodnie z procedurą, 31
maja kończy się procedura zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół, w związku z tym
po tym terminie, po zatwierdzonych arkuszach dyrektorzy mają obowiązek zgłosić do
przewoźnika, czyli do ZGKiM, który w naszym imieniu tą rolę wypełnia, zgłosić listę osób
uprawnionych do dowożenia i w tym momencie również te osoby, którym się ten dowóz nie
należy. Jak wiecie Państwo z tymi kryteriami, które wcześniej od kilku lat z powodzeniem
funkcjonują będziemy przygotowywali się do ustalenia trasy dowozu. Dzisiaj jest niemożliwe
udzielenie odpowiedzi na tak zadane pytanie. Możemy o tym mówić dopiero w okolicach
sierpnia, wtedy będzie trasa już jednoznacznie ustalona pod potrzeby zgłoszone przez
dyrektorów.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Dzisiaj rozmawiamy na temat sieci szkół w
kontekście likwidacji szkoły w Łąsku Wielkim, dlatego petycja mieszkańców Bytkowic oraz
informacje dotyczące likwidacji były przedstawiane przed sesją. Oczywiście mówiliśmy, że
nad tym tematem się pochylimy, czy w czerwcu czy we wrześniu, w momencie kiedy
będziemy wiedzieli dokładnie w którym to kierunku pójdzie. Trwają rozmowy P. Burmistrza z
mieszkańcami, musimy mu dać trochę czasu.
Radny P. Krzysztof Holka – Mam listę rodziców dzieci, którzy w tej chwili uczęszczają do
szkoły w Koronowie tj. 13 dzieci ze szkoły podstawowej, 3 z gimnazjum i 2, która w
przyszłym roku będzie uczęszczać do placówek przedszkolnych. Ci rodzice deklarują, że chcą
aby dzieci chodziły do szkół w Koronowie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czy są to dzieci ze Starego Dworu?
Radny P. Krzysztof Holka – Z Bytkowic.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Czyli powracamy do tematu związanego z
petycją rodziców z Bytkowic.
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Radny P. Krzysztof Holka - Z tego co ja się orientuję, jeśli Stary Dwór będzie zaliczany do
Koronowa a Bytkowice do Wtelna, autobus może przypadkowo dwukrotnie jechać prawie do
samych Bytkowic, ponieważ i tak w tę drogę do Bytkowic będzie musiał zabrać dzieci.
Stawiam wniosek o to aby Bytkowice zaliczyć do obwodu w Koronowie.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Dzisiaj rozmawiamy i rozważamy sytuację
dotyczącą bardzo ważnego tematu, w dalszym ciągu spraw związanych z likwidacją szkoły w
Łąsku. W związku z tym zostają jak gdyby dwie miejscowości, które mają być konkretnie
przydzielone, taka jest kolejność rzeczy żebyśmy mogli te arkusze organizacyjne w pewien
sposób zatwierdzić. Jeżeli chodzi o Bytkowice chcę poinformować Pana Przewodniczącego i
wszystkich radnych, że wczoraj odbyłem spotkanie z rodzicami i na dzień dzisiejszy nie jest
to grupa 14 osób, jak przedstawił Pan radny tylko jest to grupa 7 uczniów, którzy s ą
zdeklarowani do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie, których to rodzice złożyli stosowne
deklaracje chęci uczęszczania do Szkoły podstawowej Nr 2, a nie do szkoły we Wtelnie jak
wskazuje ich obwód. Prowadzimy rozmowy w tym kierunku, żeby zgody na to wydać.
Umówiliśmy się z rodzicami, że między 18 a 22 czerwca spotkamy się na wstępnych
rozmowach dotyczących ustalenia m.in. dowozu. W tym czasie pierwsze przymiarki do
dowozu będzie wykonywał ZGKiM. Sprawa uczniów, czy dzieci z Lipinek, które mają
uczęszczać do szkoły w Buszkowie, czyli też poza rejonem. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr
2 ujął w swoim planie organizacyjnym dzieci z Bytkowic, natomiast dzieci z Lipinek, które
powinny uczęszczać do Szkoły Podstawowej Nr 2 są ujęte w planie organizacyjnym szkoły w
Buszkowie. Rozmowy między dyrektorami, te, które zostały przeprowadzone. Ustaliliśmy, że
w tym momencie zarówno i w jednym i w drugim przypadku będziemy się starali w ramach
współpracy i podjętych wcześniej decyzji, że również jeżeli jest to poza obwodem, dzieci,
które będą miały uczęszczać do szkoły poza obwodem będą miały możliwość korzystania z
dowozu, ale musimy wcześniej ustalić sieć dowozu. W związku z tym dzisiaj jest zbyt
wcześnie, żeby móc w taki sposób decydować.
O zabranie głosu poprosił sołtys Bytkowic Waldemar Małaczyński.
Sołtys wsi Bytkowice P. Waldemar Małaczyński – Od 40 lat dzieci z Bytkowic chodzą do szkół
koronowskich. Nie rozumiem pewnych rzeczy, które mają wspólnego Łąsko z Bytkowicami.
Jesteśmy tak oddalonymi od siebie punktami na mapie, że naprawdę potrzeba łączenia
zmiany obwodów szkolnych, naprawdę chyba nie wniesie żadnych zmian. To co P. Burmistrz
mówi wynikło z tego tytułu, że rodzice tej reszty dzieci zostali tak skutecznie wprowadzeni
w błąd, że z tego tytułu, że muszą mieć dowóz dzieci bo nie są w stanie zapewnić swoim
pociechom transportu do szkoły to tylko czwórka dzieci zdeklarowała, na dzień dzisiejszy
przejście do wteleńskiej szkoły. Oczywiście nie mam nic przeciwko wteleńskiej szkole, ale
tylko czwórka dzieci zdeklarowała z tego tytułu, że ich rodzice nie są w stanie zapewnić im
innego dowozu do szkoły. Dziecko to jest taka mała istota, która ma uczucia, która mocno
przeżywa pewne zmiany. Te dzieci będą narażone w niektórych przypadkach na trzykrotną
zmianę: wychowawców, środowisk i całej otoczki, która w oświacie funkcjonuje. P. Burmistrz
mówi, że dowóz będzie organizowany w sierpniu, ale Stary Dwór ma dzieci, którym będzie
przysługiwał prawny, urzędowy dowóz i to jest raptem ok. kilometra od miejsca gdzie na
dzień dzisiejszy przyjeżdża autobus, który zabiera dzieci z Bytkowic. Te dwa autobusy nawet
może się nie potrafią minąć na tej wąskiej drodze, bo będą jechały w tym samym kierunku,
zabierały dzieci, wracały z powrotem do trasy 25 i jechały przez Stopkę, Gościeradz do
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Wtelna, a przeciwny pojedzie do Koronowa. To jest tylko taki mój, czy ustalony z rodzicami,
wytłumaczenie tej sytuacji. I nie rozumiem, gdzie w ustawie, gdzie w uchwale pisze się w
jej uzasadnieniu, skróci to drogę dziecka do szkoły. Absolutnie to drogi dziecka do szkoły nie
skróci, Jeszcze bardziej skomplikuje system dowozu, który na dzień dzisiejszy funkcjonuje
od wielu lat. Został naprawdę przy dużym zaangażowaniu pracowników szkoły, pracowników
ZGKiM naprawdę dopracowany do perfekcji, gdzie te dzieci nie spędzają dużo czasu w
świetlicach i sprawnie są przywożone i odwożone. To jest taka moja uwaga i stanowisko
rodziców.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – W żaden sposób nie łączymy tutaj Łaska z
Bytkowicami, Panie sołtysie, prosiłbym tego naprawdę nie łączyć. Dzisiaj rozmawiamy tylko i
wyłącznie na ten temat dlatego jest podjęta ta uchwała. Uchwała o zmianie obwodów była
uchwałą przygotowaną jeszcze w zeszłym roku a w tym roku podjętą przez Szanowną Radę
i obowiązuje od kilku miesięcy. Nie wiem jaki jest przepływ informacji w szkołach, trudno
jest mi powiedzieć. Natomiast jestem po wczorajszym spotkaniu z rodzicami i ustaliliśmy
pewien tok postępowania, w związku z tym Państwa Radnych również Pana sołtysa o tym
informuję, że takie ustalenia zapadły. Nie jest prawdą, że od kilku lat jest prowadzone takie
a nie inne dowożenie, ponieważ co roku, prawda Panie dyrektorze, co roku jest ustalany
zakres dowozów. W niektórych miejscowościach jest on niezmienny. Natomiast idąc w
kierunku zabezpieczenia dzieciom poziomu kształcenia. Zarówno jedna placówka jak i druga
jest w bardzo dobrym stopniu jeżeli chodzi o przygotowanie i tutaj nie można zarzucić ani
jednym ani drugim. Dzieci lepiej się aklimatyzują niż dorośli. Natomiast chcę również dodać,
że mówimy tutaj o skróceniu godzin przebywania w szkole, ponieważ w szkole we Wtelnie
zajęcia będą odbywały się na jedną zmianę. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 niestety
z racji tylu uczniów odbywają się na dwie zmiany i w tym momencie, albo będzie sytuacja,
że dzieci dowożone będą miały do południa. Teraz jest tak, że dwa dni po południu są dzieci
dowożone, a trzy dni do południa a dzieci z Koronowa by musiały cały tydzień chodzić na
godziny popołudniowe. W związku z tym, że jest swego rodzaju przepełnienie. Nie wiem
jakie informacje krążą. Nie chcę tutaj w żaden sposób prowadzić dyskusji na ten temat. Pan
dyrektor dobrze o tym wiedział, pracował w tym zespole. Nie występował w tym zakresie,
żeby utrzymać to w taki czy inny sposób. Mówił o tym, że jest szansa, żeby skrócić godziny
edukacyjne w szkole Nr 2 nie do 17.00 tylko do godz. 16.00 przez to, że ileś ruchów się
wykona. Prosiłbym bardzo, żebyśmy dzisiaj nie generalizowali, że tak jest już i tak będzie na
wieki. My myślę, że przygotujemy stosowny dowóz i na dzień dzisiejszy trudno nam jest
odpowiedzieć jak on będzie wyglądał, ponieważ musimy podejść do tego kompleksowo
jeżeli chodzi o całą gminę. I na pewno będziemy prowadzili te rozmowy z tymi osobami,
które będą zainteresowane zarówno, dzisiaj mam sygnały i z Bytkowic i z Lipinek. To są te
dwa miejsca z którymi prowadzimy rozmowy. Z pozostałymi jesteśmy na etapie
zakończonych rozmów.
Radny P. Tomasz Poraziński – Podejmowałem już ten temat, bodajże miesiąc temu. Pytałem
Pani dyrektor wydziału oświaty jak będzie wyglądała kwestia dzieci ze Starego Dworu
wybudowanie. Wtedy nie była w stanie mi na pytanie a to jest właśnie ta trasa tzn. Stary
wór-Stary Dwór wybudowanie-Bytkowice. Według tego planu, który został sporządzony
Stary Dwór i Stary Dwór wybudowanie, który jest na drodze do Bytkowic jechałby do szkoły
Nr 2, natomiast Bytkowice do Wtelna. Więc na tej samej trasie dwa autobusy. Mi to się nie
zgadza. To jest tak jak P. sołtys powiedział, w jakiś sposób coś co zostało dobrze
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przygotowane, utarte, na siłę jest zmieniane. Mogę zrozumieć argumenty, że teraz, kiedy
reorganizuje się te dojazdy są różne ciekawe pomysły ale ja bym się wsłuchał w ten głos
mieszkańców i poparł wniosek radnego, żeby nie zmieniać tego co już jest. Nie wiem
dlaczego mamy na ten temat specjalnie dyskutować, skoro to jest logiczne rozwiązanie.
Ekonomiczne rozwiązanie. Według mnie tak jest.
Zastępca Burmistrza P. Leszek Czerkawski – Nie będę się powtarzał, bo dość obszernie się
wypowiadałem na Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w tej
sprawie. Został powołany zespół ekspertów przez Burmistrza. W tym zespole byli fachowcy
w tej dziedzinie, byli głównie dyrektorzy szkół. I to oni m.in. zatwierdzili ten projekt
obwodów, który przegłosowaliśmy na początku tego roku. Nie były brane tutaj względy
ekonomiczne w żadnym wypadku. Tutaj akurat wg tego zespołu, było brane pod uwagę
tylko i wyłącznie dobro dzieci. Powoływanie się w tej chwili na te parę kilometrów w tą czy
w tą, naprawdę nie miało ani tam ani dzisiaj większego znaczenia. Natomiast rzeczywiście
trzeba się zastanowić. Może jeszcze porozmawiać, może dać sobie czasu, bo jeżeli
gremialnie, cała społeczność tej miejscowości chciałaby uczęszczać do Koronowa, to można
nad tym wspólnie popracować. Proponowałbym nie podejmować decyzji pochopnie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Prawda jest taka, że stan prawny obecnie jest
taki, że Bytkowice należą, na mocy uchwały, którą podjęliśmy parę miesięcy temu, do
Wtelna. Byśmy musieli zmienić tę uchwałę. My dzisiaj się koncentrujemy na losie Łąska.
Tych dzieciaków, które chodziły do szkoły w Łąsku Wielkim. Ale oczywiście wniosek formalny
Pana radnego Krzysztofa Holki jest. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie
ma, ale ponieważ jest wniosek formalny Pana radnego Krzysztofa Holki. Prosiłbym o
doprecyzowanie wniosku. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 należałoby przypisać
Bytkowice oraz do Gimnazjum Nr 1 w Koronowie przypisać Bytkowice. QW tym kierunku ma
ten wniosek formalny iść. Czy dobrze to interpretuję? Jest wniosek formalny abyśmy
zmienili zapis tej uchwały w ten sposób, żeby zmienić obwód szkolny w ten sposób, że
Bytkowice byłyby objęte obwodem szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie oraz
Gimnazjum Nr 1 w Koronowie. To jest wniosek formalny Pana radnego Krzysztofa Holki. W
tym momencie Lipinki pozostawiamy „bokiem”. Pozostaje pytanie czy nie skoncentrować się
na tym, żeby dzisiaj przegłosować sprawę Łąska a sprawę Bytkowic i Lipinek przesunąć do
komisji oświaty, do przewodniczącego Borowicza. W momencie jeżeli społeczność lokalna
stwierdzi, że faktycznie należy to zrobić w czerwcu przygotować projekt uchwały
zmieniającej. Traktujmy obie te miejscowości jednakowo.
Radny P. Sławomir Marszelski – Czy byłaby jakakolwiek możliwość zaopiniowania tego
wniosku przez dyrektora wydziału oświaty? Nie możemy mieć na teraz na sesji? Nie
chciałbym głosując ten wniosek, i żaden z nas, zrobić komukolwiek krzywdy, jakiegoś
galimatiasu dodatkowego. Jeżeli nie będziemy mieli możliwości zaopiniowania, to teraz tu
rozeznać, to myślę, że wniosek Pana Przewodniczącego jest dobry, jest zasadny, bo nie
można też bałaganu robić, gdy nie zdajemy sobie do końca sprawy ze skutków.
Radna Maria Strąk – Przychylam się do propozycji radnego Marszelskiego, że najpierw
należy sprawę przedyskutować i uchwałę zmieniającą można wprowadzić wtedy, kiedy ustali
się szczegóły, bo tak jak Pan radny powiedział możemy tym ruchem z kolei spowodować
niezadowolenie kolejnych osób. Przedyskutujmy, zaproponujmy dobre rozwiązanie i
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wprowadźmy uchwałę zmieniającą w stosownym czasie, kiedy ona będzie dobrze
przygotowana.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Od strony proceduralnej Panie mecenasie,
bardzo proszę, żeby Pan to monitorował. Mam w tym momencie prośbę do radnego
Krzysztofa Holki. W momencie kiedy Pan wycofa ten swój wniosek to możemy
automatycznie przystąpić do głosowania nad uchwałą w tej treści, która została
przygotowana przez dyrektora. Wtedy automatycznie wprowadzamy to na komisje oświaty i
temat analizuje komisja oświaty i w czerwcu ewentualnie wprowadzamy to pod obrady sesji.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Powtarzam, jesteśmy umówieni na
rozmowy zarówno z jednymi rodzicami jak i z drugimi. Przygotowujemy pewne rozwiązania.
Jeszcze nie zdążyliśmy przygotować rozwiązań, gdyż tok postępowania formalno prawnego
jest taki, że do 31 maja trzeba zatwierdzić arkusze organizacyjne. W związku z tym po
zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych dyrektorzy muszą złożyć stosowne wnioski w
przypadku gdy są to osoby z innych obwodów. Przygotowujemy całą procedurę i
zaproponujemy pewne rozwiązania. Nie zdążymy tego przygotować jeśli będziemy co chwilę
coś zmieniali. W związku z tym, jeśli te rozwiązania nie będą pasowały to możemy to
wprowadzić pod obrady i będziemy to dyskutowali na komisji oświaty i ewentualnie w
czerwcu można spokojnie podjąć decyzję w jedną czy w drugą stronę w zależności od tego
jakie będą to rozwiązania. Uważam, że dzisiaj jest to przedwczesne postępowanie.
Radny P. Sławomir Marszelski – Czy ze względu na to, bo dzisiaj załóżmy uchwalimy
obwody, w tym brzmieniu jakie zaproponowano. A gdybyśmy zaproponowali przedstawiony
w poprawce temat rozumiem, że uchwała w sprawie obwodów musi być opublikowana w
dzienniku urzędowym województwa, gdybyśmy podeszli jeszcze raz i przed 1 września
musiałaby być opublikowana. W teorii gdybyśmy się teraz zabrali i w czerwcu komisja
oświaty przygotowała jakąś propozycję, to czy w czerwcu na sesji czy sierpniu, ale załóżmy
zdążymy, wyrobimy się z tym?
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Uważam, że czerwiec jest ostatecznym
terminem. Nie będziemy robić niepewności. W tym momencie jeżeli radny Holka wycofa to,
przesyłamy do komisji oświaty i mamy jasność na koniec roku szkolnego kto gdzie jest
przydzielony.
Radny P. Krzysztof Holka – Jeśli jest zapewnienie, że komisja oświaty zajmie się tym
gruntownie i na czerwcową sesję przygotuje opinię jak to wszystko miałoby wyglądać,
anuluję mój wniosek.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Wniosek radnego Krzysztofa Holki został
wycofany. Wracamy do pierwotnego projektu uchwały. Zamykam dyskusję nad projektem
uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18
głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XXIII/201/12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
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podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy
Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu gruntów na terenie
gminy Koronowo.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady Pani Maria Strąk.
Obrady opuścił radny P. Stanisław Kortas. Obecnych 20 radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z Pań
i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – W kwestii formalnej. Pani Przewodnicząca czytała 0
przecinek 02. Przecinek czy kropka.
Radna P. Maria Strąk – We wszystkich dokumentach, które do tej pory czytaliśmy jest
kropka, w związku z tym kropka. Ja tak matematycznie przeczytałam przecinek ale w
dokumentach jest kropka w jednym i w drugim przypadku.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – 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 XXIII/202/12 w sprawie
wykupu gruntów na terenie gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Na salę obrad wrócił radny. P. Stanisław Kortas. Obecnych 21 radnych.
Ad. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie
gminy Koronowo.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Pan Grzegorz Myk.
Salę obrad opuścili radni: P. Krzysztof Holka i P. Artur Koper. Obecnych 19
radnych.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Otwieram dyskusję nad projektem. Kto z Pań
i Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny P. Sławomir Marszelski – Czy społeczeństwo Lucimia wyraziło jakąś opinie nt. zbycia
tej drogi w Lucimiu?
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Zastępca Burmistrza P. Leszek Czerkawski – Poproszę P. Kierownik Piłat i może komisja
branżowa zajęła by stanowisko w tej sprawie. Rozumiem, ze to było omawiane.
Radna P. Danuta Czarnotta – Byliśmy z komisją i ten teren widzieliśmy. Droga, która ma
zostać zamieniona jest po prostu nieużytkowana. Nie widać, żeby się ktokolwiek się tą
drogą poruszał, zarosła nawet, a rzeczywiście przylega do gruntów P. J. To jest taki łącznik
między dwiema drogami, który prawie zarósł już. A jeżeli to by było przez mieszkańców
Lucimia wykorzystywane to na pewno byłoby to widać w terenie.
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej P. Ryszard Chrzanowski – Z tej
drogi praktycznie nikt nie korzysta oprócz samego P. J.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – 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 18
głosami
„za”
przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXIII/203/12 w sprawie zamiany gruntów na terenie gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Salę obrad opuścił radny P. Henryk Borowicz. Obecnych 18 radnych.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie
miasta i 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 w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję nad
projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/204/12 w sprawie
zamiany gruntów na terenie miasta i gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Na sale obrad wrócili radni: P. Henryk Borowicz, P. Artur Koper i P. Krzysztof
Holka. Obecnych 21 radnych.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia
nieruchomości na terenie miasta i gminy Koronowo.
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska P. Barbara Piłat –
W uzasadnieniu projektu proszę wnieść poprawkę: skreślić „proponowana” wpisać
„proponowane”, skreślić „nieruchomość” wpisać „nieruchomości”.
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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.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/205/12 w sprawie
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na terenie miasta i gminy Koronowo.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz
zadania własnego Gminy Koronowo z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Obrady sesji opuścili radni: Olech Raddatz i Jerzy Szczepiński. Obecnych 19
radnych.
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?
Radna P. Maria Strąk – Czy w paragrafie 1 i 2 ma być tak jak przeczytałam wyraża się zgodę
czy wyraża zgodę?
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska P. Barbara Piłat –
Ma pozostać zapis wyraża się.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – W paragrafie 1 będzie „wyraża się” i potem w
paragrafie 2 „upoważnia się” Burmistrza Koronowa. 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 16
głosami
„za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXIII/206/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania
własnego Gminy Koronowo z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Na sale obrad wrócili radni: P. Olech Raddatz i P. Jerzy Szczepiński. Obecnych 21
radnych.
Ad. 16. Składanie interpelacji.
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Radny P. Roman Gut
Znak A-7 ustąp pierwszeństwa ustawiony na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Paderewskiego
jest następująco: przejeżdżając obok dworca PKS znak ten widoczny jest częściowo,
natomiast kiedy znajdujemy się przed posesją Paderewskiego nr 17 znak ten całkowicie
jest niewidoczny. Dojeżdżając do samego skrzyżowania w chwili kiedy zachodzi potrzeba
oceny sytuacji na skrzyżowaniu – ukazuje się nam znak ustąp pierwszeństwa przejazdu.
Także ustawienie znaku stanowi bardzo poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
drogowego, gdyż jest to znak o szczególnym znaczeniu dotyczącym pierwszeństwa na
skrzyżowaniu. Sprawę proszę traktować jako bardzo pilną.
Ad. 17. Zapytania, wnioski i informacje.
Radny P. Sławomir Marszelski
WNIOSEK
W związku z problemami z brakiem miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania w
Koronowie przekazuję prośbę od mieszkańców do Pana Burmistrza o prawidłowe
parkowanie samochodu, który niekiedy zajmuje dwa miejsca parkingowe.
ZAPYTANIA
1.
Czy znamy już stanowisko RIO w sprawie możliwości obniżenia podatku rolnego w
2012 roku?
2.
Czy w Urzędzie Miejskim w 2012 roku wypłacono jakieś nagrody (nie interesuje
mniej „13”)?
Radny P. Krzysztof Holka
WNIOSEK
Wnioskuję o przekazanie działki o nr 226/4 położonej we Wtelnie w użytkowanie Radzie
Sołeckiej Sołectwa Wtelno. Działka 226/4 zajmuje powierzchnię 4999 m 2 i obecnie jest
bardzo zakrzaczona. Rada Sołecka wraz z mieszkańcami chce uporządkować ten teren i
powoli przystosować jako teren do organizacji festynu i zabaw. Jest to ostatnia gminna
działka w centrum Wtelna, na której istnieje możliwość zorganizowania takiego terenu.
Rada Sołecka chce mieć pewność, że po uporządkowaniu działki ta nie zostanie sprzedana
lub wykorzystana w inny sposób.
Radny P. Leopold Kuskowski
WNIOSEK
Stawiam wniosek o podjęcie działania w sprawie wykrzaczenia rowów przy drodze
dojazdowej skrzyżowania Wierzchucin Królewski – Bydgoszcz.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach sesji.
Przewodniczący Rady po przerwie wznowił obrady sesji. Nieobecny radny P.
Artur Koper. Obecnych 20 radnych.

19

Ad. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana
______ na działalność Burmistrza Koronowa.
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.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16
głosami
„za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXIII/207/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana __________ na działalność
Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Ad. 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani ________ na
działania Burmistrza Koronowa.
Projekt uchwały zdjęty z porządku obrad sesji.
Ad. 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie.
Projekt uchwały odczytała wiceprzewodnicząca rady P. Maria Strąk.
Na salę obrad wrócił radny P. Artur Koper. Obecnych 21 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.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/208/12 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 20a. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady
Sołeckiej i Sołtysa Łąsko Małe na działalność Burmistrza Koronowa.
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?
O zabranie głosu poprosiła Przewodnicząc Rady Sołeckiej wsi Łąsko Małe P. Grażyna Nowak.
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Radni wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Panią Grażynę Nowak.
Wypowiedź P. Grażyny Nowak załączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 10.
Zastępca Burmistrza P. Leszek Czerkawski – Nie zgadzam się co do treści tego pisma w
stosunku do mojej osoby. Członkowie biorący udział w posiedzeniu komisji wiedzą jakie
składaliśmy z Panem Burmistrzem wyjaśnienia w tej kwestii, a że przedstawiciele sołectwa
nie brali udziału w całym posiedzeniu komisji to już nie nasza wina.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Niewątpliwie jest to problem lokalny, stan tej
drogi. Myślę, że idąc w kierunku mieszkańców, należy iść w ten sposób, że trzeba
wygospodarować pieniądze, przynajmniej w tym momencie gdy mówimy o budżecie na
następny rok. Faktycznie stan tej drogi jest fatalny w związku z tym musimy nad tym się
pochylić. Zdaję sobie sprawę z tego, że w 2012 roku będzie małe pole manewru. Natomiast,
kiedy będziemy konstruować budżet na 2013 bardzo bym prosił, żeby wszyscy radni o tej
drodze w Łąsku pamiętali, bo to jest dosyć ważna sprawa. Rozumiem, że burmistrz
przygotowuje projekt budżetu, natomiast myślę, że w tym kierunku możemy iść i apelować
do P. Burmistrza, żeby ten temat miał na uwadze. Nie powiem, że w pierwszym rzędzie, ale,
żeby to była jedna z czołowych pozycji.
Radny P. Stanisław Kortas – To nie jest tak, że jedna wieś, tak jak Pan by sugerował.
Przecież mamy tysiące kilometrów dróg i to w podobnym stanie. Nie wiem czy jest jeden
piękniejszy czy jeden ładniejszy. Jak wszyscy napiszemy, bo tyle umiemy, będziemy
wszystkie wnioski rozpatrywać. Też mogę napisać, że chodzę w błocie.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – Stan dróg w skali całej gminy nie jest dobry.
Idzie w tym kierunku, żeby w roku 2013 w miarę możliwości apelować do burmistrza, żeby
to był rok dróg i chodników.
Radny P. Sławomir Marszelski - Moja dygresja do wypowiedzi kolegi. Ludzie pisać prawo
mają, a póki wszystkich szkół nie zamknęliśmy to ludzie pisać jeszcze potrafią. Wniosek
jednoznaczny by się jawił co zrobić, żeby w ogólne nie było skarg. Popieram Pana
Przewodniczącego, że w budżecie na 2013 rok będzie trzeba więcej niż zwykle tej kwestii
uwagi poświęcić. W tym roku to chyba z oszczędności poprze targowych, nie ma innego
wyjścia.
Burmistrz Koronowa P Stanisław Gliszczyński – Możemy liczyć, że na wszystkie drogi będą
składane wnioski. Popieram wszystkich, którzy będą to robili. Niestety mamy taką gminę, ze
dróg gminnych mamy bardzo dużo, w związku z tym problemów jest też bardzo dużo.
Realizujemy je w miarę możliwości. Na dzisiaj, niestety, prawo zabrania postawienia znaku
np. ograniczenie tonażu na drogach gruntowych. W związku z tym, zakazać poruszania się
tym o dużym tonażu i mniejszym tonażu nie można. W związku z tym są sytuacje, że teren
danej drogi jest w różnym stanie, chociażby o podłoże: gliniaste, bardzo dużo nawiezionego
żużla w niektórych miejscach. Gdzie przychodzi wiosna, zamróz trzyma, przychodzą roztopy
i to powoli schodzi. W związku z tym stabilizacja chociażby tym gruzem, który był, który tam
nawieźliśmy spowoduje, że na pewno będzie dużo lepszy stan tej drogi, nawet patrząc
rokrocznie, od wiosny do wiosny, niż był poprzednio. Poczekamy, zobaczymy co będzie
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jesienią, natomiast żadnych deklaracji w tym zakresie składać nie będę, bo będziemy
wspólnie przygotowywali budżet i tam gdzie starczy tam będziemy to realizowali.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – 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 13 głosami
„za” przy 2 głosach „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XXIII/209/12 w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej i Sołtysa Łąsko
Małe na działalność Burmistrza Koronowa
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 20b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał Rady
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?
Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania i Rozwoju P. Maria Musiał – W sprawie budowy
budynku garażowego toczy się postępowanie administracyjne. Natomiast w toku
postępowania wyjaśniono, że rozbiórka tego budynku nazwanego wcześniej gospodarczym
przez inwestora. Wyjaśniono, że nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy a zarazem
pozwolenia na rozbiórkę. Inwestor złożył zgłoszenie w Starostwie Powiatowym i już
otrzymał zgodę na rozbiórkę tego obiektu.
Przewodniczący rady P. Włodzimierz Domek – 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 21 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXIII/210/12 w sprawie
uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o interpelację złożoną przez
Pana radnego Romana Guta przekażemy do zarządcy drogi, bo jest to droga powiatowa w
związku z tym przewidziana organizacja ruchu. Przekażemy tę informację, ponieważ jest
to w zakresie (na ten moment mi się wydaje) zarządcy drogi i postaramy się to w trybie
pilnym przekazać.
Jeżeli chodzi o zapytania Pana radnego Marszelskiego. Czy znane jest stanowisko RIO,
poproszę Pana Burmistrza Czerkawskiego.
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Zastępca Burmistrza Leszek Czerkawski – Tak. Jest znane stanowisko przewodniczącego
RIO ono wpłynęło w międzyczasie do Urzędu Miejskiego. Pan prezes stwierdza, że jest
możliwość obniżenia stawki podatku rolnego w ciągu roku podatkowego jeżeli taka
uchwała stosowna została niepodjęta, natomiast nie ma możliwości, oczywiście cofania się
wstecz. Tak, z grubsza w skrócie wygląda stanowisko Pana prezesa, bo on to stanowisko
RIO podpisał. Natomiast mogę tylko dodać, że sprawę tą poruszył Pan Burmistrz na
Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady podając ten temat
pod dyskusję, Nie pamiętam w tej chwili, czy było przeprowadzone oficjalne głosowanie w
tej sprawie czy nie, ale stanowisko komisji było takie, żeby jednak nie zmierzać w kierunku
obniżenia tej stawki, tylko, żeby rozpatrywać wnioski o umorzenia bądź odroczenia
indywidualnie.
Burmistrz Koronowa Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o drugie zapytanie: Czy w
Urzędzie Miejskim w 2012 roku wypłacono jakieś nagrody (nie interesują mnie „13”).
Informuję, że do dnia dzisiejszego, żadne nagrody nie były wypłacone. Dotychczas jeżeli
były wypłacone, to były wypłacone zgodnie z regulaminem wynagradzania, który
obowiązuje i zgodnie z zapisami tego regulaminu jeżeli będzie taka możliwość to będziemy
wypłacali. Na dzień dzisiejszy, żadnych nagród z tego tytułu nie było.
Jeżeli chodzi o wniosek dotyczący problemu z brakiem miejsc parkingowych. Odpowiadam
na ten wniosek. Czy mógłby Pan radny wskazać konkretną datę, miejsce, bardzo chętnie
się temu przyjrzę. Byłem porozmawiać również z panami parkingowymi, czy takie sytuacje
miały miejsce. Nie potwierdzili tego, więc trudno jest mi odnieść się do tej sytuacji. Ja
natomiast z reguły jeżeli parkuję, to parkuję na miejscu wyznaczonym od strony Farnej,
jeżeli mam tam miejsce zajęte to zdarza się, że nieraz korzystam z miejsca parkingowego
płatnego na terenie rynku. Chcę Pana poinformować, że parkuję zgodnie z przepisami
prawa.
Jeżeli chodzi o wniosek Pana radnego Holki odnośnie działki o wsparcie proszę panią
kierownik Piłat.
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Pani Barbara
Piłat – Działka 226/4 bez jednego metra ma pół hektara. Powstała ona poprzez
wydzielenie działki siedliskowej, tej przy budynku byłej, najstarszej szkoły gdzie mieszkają
były nauczyciele i dwie nauczycielki, które jeszcze aktualnie są nauczycielami. To siedlisko
było wydzielone, bo ci Państwo wykupili lokale mieszkalne i chcieli te działeczki też kupić.
Pół hektara zostało i nadal jest gminne. Jest to działka dosyć podmokła, są na niej stare
drzewa, ale zaraz po dokonaniu podziału na gruncie Pan N. zaniepokojony do nas
przyszedł, że geodeci dzielą i pewnie chcemy działkę sprzedać. My zaprzeczyliśmy, że nie
taki był cel wydzielenia, wydzielaliśmy działkę mniejszą siedliskową, a to co zostało to
nadal jest gminne. On zaznaczył, że jego żona była nauczycielką i Karta Nauczyciela
przewidywała i nadal ten przywilej pozostał, że nauczycielom pracującym na wsi
przysługuje działka jako deputat. Myjmy odpowiedzieli, że dopóki ma ten przywilej to
może tą działkę użytkować. Tak, że pozostanie ona nadal gminną w użytkowaniu byłej
nauczycielki.
Burmistrz P. Stanisław Gliszczyński – Jest to jak Pan pisze ostatnia działka gminna na
terenie centrum Wtelna, są jeszcze inne myślę, że podjęte i wykonane inwestycje w
zakresie przygotowania terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Wtelna, tych miejsc,
które mogą być wykorzystywane na festyny jest na tyle wystarczająco dużo, myślę, że
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następny taki teren nie jest potrzebny. A kwestia czy będziemy wykorzystywali to w
przyszłości na inny cel, czy zdecydujemy, że tą działkę sprzedamy to będzie również
decyzja Państwa. Na dzień dzisiejszy jest to wykorzystywane jako deputat oświatowy, a
festyn bez problemu można przeprowadzić na boisku, które było zrealizowane w zeszłym
roku.
Jeżeli chodzi o wniosek Pana radnego Kuskowskiego odnośnie wykrzaczania
poinformujemy zarządcę tej drogi z prośbą o jak najszybsze podjęcie w tym zakresie
działań.
Radny P. Sławomir Marszelski – Odnośnie mojego pierwszego zapytania proszę o
informacje kiedy to pismo z RIO dotarło i z racji, że nie dostałem odpowiedzi na wniosek
złożony miesiąc temu na ostatniej sesji, to jakie stanowisko jest Pana burmistrza, czy taką
uchwałę przygotuje, czy też nie.
Radny Krzysztof Holka – Jeśli chodzi o tę działkę jest ona naprawdę w bardzo opłakanym
stanie. Tam są stare drzewa, krzaki i nic więcej. P. N. na pewno się tym nie opiekuje. A
jeśli chodzi o teren boiska. Moje przekonanie jest takie, że z funduszu sołeckiego i tak nie
możemy tam nic robić, ponieważ nie należy to do sołectwa Wtelno. A chcieliśmy na tej
działce w przyszłym roku coś też zrobić. Z funduszu sołeckiego z tego co mi wiadomo
możemy robić tylko i wyłącznie na terenie sołectwa.
Burmistrz Koronowa P. Stanisław Gliszczyński – Rozpatrzymy to.
Ad. 22. Zamknięcie obrad XXIII sesji.
Po wyczerpaniu porządku obrad i głosów w dyskusji przewodniczący rady P. Włodzimierz
Domek zamknął obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 14.50.
Koronowo, dnia 19 czerwca 2012 r.
Protokół sporządziła
Adela Rojek

