OR-RM.0002.1.7.2020
Protokół Nr XXI/20
z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 29 stycznia 2020 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24

Spoza rady w sesji udział wzięli:

Pan Patryk Mikołajewski

- Burmistrz Koronowa

Pan Sławomir Marszelski

- I Z-ca Burmistrza Koronowa

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk. Poinformowała zebranych, że obrady
sesji Rady Miejskiej w Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej Gmin y Koronowo.
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk
stwierdziła prawomocność obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych.

Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego do protokołu.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Witam serdecznie:
Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,
Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego,
Pana Patryka Mikołajewskiego Burmistrza Koronowa wraz z kadrą kierowniczą i
pracownikami urzędu,
Panie i Panów Sołtysów z terenu Gminy Koronowo,
Przewodniczących zarządów i rad OKSM w Koronowie,
Przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych,
Przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo,
Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo,
Komendanta Policji w Koronowie Pana Radosława Karabana,
wszystkich mieszkańców gminy Koronowo.

3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Przechodzimy do punktu
trzeciego porządku obrad sesji, do wniosków dotyczących zmiany porządku obrad sesji.
Czy są wnioski do zmiany porządku obrad?
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Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 14a - Rozpatrzenie
projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające na terenie gminy.

Kto z Pań/Panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu
14a - Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w
sprawie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające na terenie
gminy.
„za” - 19
„przeciw”- 0
„wstrzymuje się”- 0
Zatem punkt ten zostanie wprowadzony jako 14a.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Czy są jeszcze wnioski do
zmiany porządku obrad?
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – prosimy o wprowadzenie do porządku obrad
Rady Miejskiej w Koronowie punktu 7a wręczenie podziękowań dla druhów z OSP
Koronowo
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk –

– przystępujemy do

głosowania za wprowadzeniem do porządku obrad tego wniosku? Kto z Pań i Panów
Radnych jest za wprowadzeniem tego wniosku ?
Kto jest za? - 19 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – – zatem będzie to punkt 7a)

W związku z tym porządek obrad po zmianach będzie wyglądał następująco:
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Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Przyjęcie skorygowanego protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
6. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
7. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”.
7a. Wręczenie podziękowań dla druhów z OSP Koronowo.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
9. Rozpatrzenie

projektu

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Koronowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Koronowie.
14a) Rozpatrzenie Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29

stycznia 2020 r. w

sprawie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające na
terenie gminy.
15. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
17. Zapytania, wnioski i informacje.

str. 4

18. Składanie interpelacji.
19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad XXI sesji.
Ad. 4. Przyjęcie protokołów z obrad: XVIII i XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przechodzimy do punktu
czwartego porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad XVIII i XIX sesji Rady
Miejskiej w Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej
w Koronowie?
Za- 19
Przeciw – 0
Wstrzymujące się – 0
W związku z tym protokół został przyjęty.
Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w
Koronowie?
Za- 19
Przeciw – 0
Wstrzymujące się – 0
W związku z tym protokół został przyjęty.
5. Przyjęcie skorygowanego protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przystępujemy do punktu
piątego porządku obrad sesji, do Przyjęcia skorygowanego protokołu z obrad XIV sesji
Rady Miejskiej w Koronowie.
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W związku z faktem, że na XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 listopada 2019
roku radni przyjęli Protokół nr XIV/19 z XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, który na
eSesji został omyłkowo zamieszczony w wersji roboczej zaistniała konieczność ponownego
przyjęcia przez radnych protokołu z XIV sesji.

Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem skorygowanego protokołu z obrad XIV sesji
Rady Miejskiej w Koronowie?
Za- 19
Przeciw – 0
Wstrzymujące się – 0
W związku z tym protokół został przyjęty.
6. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przystępujemy do punktu
szóstego porządku obrad sesji, do Sprawozdania Burmistrza Koronowa z działalności m
Proszę Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego o przedstawienie
sprawozdania.
Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad.
Informacja stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
7. Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przystępujemy do punktu
siódmego

porządku obrad sesji, do Wręczenia odznaki honorowej „Zasłużony dla

rolnictwa”.
Zastępca Burmistrza Koronowa

Pan Sławomir Marszelski wręczył Panu Waldemarowi

Brydzkiemu, właścicielowi gospodarstwa rolnego w Łącku Małym odznakę honorową
Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla rolnictwa”.
7a. Wręczenie podziękowań dla druhów z OSP Koronowo.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - przystępujemy do punktu
siódmego a)

porządku obrad sesji, do wręczenia podziękowań dla druhów z OSP
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Koronowo.

O zabranie głosu i wręczenie proszę Pana Wiceburmistrza Pana Piotra

Kazimierskiego
Zastępca Burmistrza Koronowa

Pan Piotr Kazimierski złożył serdeczne podziękowania

oraz przeczytał list gratulacyjny od Burmistrza Koronowa Pana Patryka Mikołajewskiego dla
druhów OSP Koronowo za pomoc w akcji ratunkowej przy pożarze domu wielorodzinnego
przy ul. Srebrnica 3a.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk poprosiła również o wystapienie,
zaproszoną Panią Marię Przymusińską-Roda, na ręce której złożono list gratulacyjny
Burmistrza Koronowa Pana Patryka Mikołajewskiego w podziękowaniu za ofiarną pomoc
przy pożarze.

Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - jeszcze przed sesją Pan
Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Pan Radosław Karaban poprosi o możliwość
zabrania głosu. Poproszę radnych teraz o głosowanie.
Kto z Pań, Panów radnych jest za udzieleniem głosu Panu Komendantowi Policji
Za- 19
Przeciw – 0
Wstrzymujące się – 0
W związku z tym prosimy o zajęcie głosu.
Komendant Policji w Koronowie Pan Radosław Karaban – chciałbym przekazać dwie
sprawy. Pierwsza, jest to informacja powszechnie wiadoma. Nawet media ogólnopolskie o
tym mówiły. A mianowicie dzięki żmudnej, ciężkiej pracy funkcjonariuszy kierowanego
przeze mnie komisariatu, udało się zebrać materiał dowodowy, wytypować i zatrzymać
sprawcę podpaleń na terenie miejscowości Mąkowarsko i przyległych. Żmudna praca. Mogę
uronić rombka tajemnicy, 4 miesiące to trwało, ale się udało. Pragnę zaznaczyć, że to jest
tylko praca policjantów operacyjnych z Komisariatu Policji w Koronowie. Druga rzecz,
powiem tak. Przychodzi ten czas, kiedy należy podjąć decyzję. Niektórzy mówią, że to jest
tzw. męska decyzja. Ja właśnie taką decyzję podjąłem w dniu 27 stycznia tego roku.
Złożyłem na ręce Komendanta Miejskiego raport z prośbą o przeniesienie mnie w stan
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spoczynku. Zgodnie z moją prośbą prawdopodobnie nastąpi to w dniu 17 lutego.
Korzystając z tej okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować za miłe i konstruktywne
przywitanie mnie. Cały czas starałem się to co robię, robić jak najlepiej potrafię. Dzielic się
prawie 34-letnią wiedzą zawodową z młodszymi policjantami. Myślę, że pozostawię kawałek
swojego serca i niestety zdrowia też w Koronowie. Odchodzę z przyczyn osobistych, przede
wszystkim

zdrowotnych. Dwa miesiące temu przeszedłem skomplikowaną operację

kręgosłupa i muszę ratować swoje zdrowie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za
współpracę.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk oraz Wiceburmistrz Pan Piotr
Kazimierski podzelowali Panu Komendantowi za wspólpracę.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Szanowni Państwo,ogłaszam
5 minut przerwy.
Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - przystępujemy do punktu
ósmego porządku obrad sesji, do informacji przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o
złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk

- Radni na XX sesji Rady

Miejskiej w Koronowie w dniu 20 grudnia 2019 r. i w okresie międzysesyjnym interpelacji nie
złożyli.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – przystępujemy do punktu
dziewiątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
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- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 19
Kto jest przeciw? 0
Kto wstrzymał się od głosu? 0
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? nie widzę, w związku z tym zamykam
dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania
jawnego imiennego.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXI/183/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk

- przechodzimy to punktu

dziewiątego porządku obrad do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
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Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? nie widzę, w związku z tym zamykam
dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania
jawnego imiennego.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXI/184/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Koronowo

na rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koronowie
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Przystępujemy do punktu
jedenastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w

sprawie

trybu

i

sposobu

powoływania

i

odwoływania

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego w Koronowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? - 19
Kto jest przeciw?- 0
Kto wstrzymał się od głosu? - 0
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Sylwię Klonowską.
Pani Sylwia Klonowska przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę.
Przewodnicząca Rady Pani

Katarzyna

Szulta-Romaniuk

- Zamykam dyskusję,

przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXI/185/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego

w

Koronowie

oraz

szczegółowych

warunków

jego

funkcjonowania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodnicząca obrad – Przystępujemy do punktu dwunastego porządku obrad sesji, do
rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
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Wiceprzewodniczący obrad Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę.
Przewodnicząca

Rady

Pani

Katarzyna

Szulta-Romaniuk

-

Zamykam

dyskusję,

przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXI/186/20 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Koronowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Koronowie.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Przystępujemy do punktu
trzynastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę.
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Przewodnicząca

Rady

Pani

Katarzyna

Szulta-Romaniuk

-

Zamykam

dyskusję,

przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXI/187/20 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Koronowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej w Koronowie.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Przystępujemy do punktu
trzynastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę.
Przewodnicząca

Rady

Pani

Katarzyna

Szulta-Romaniuk

-

Zamykam

dyskusję,

przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXI/188/20 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
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Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
14a. Rozpatrzenie Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29stycznia 2020 r. w
sprawie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające na
terenie gminy.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Przystępujemy do punktu 14a
porządku obrad sesji- Rozpatrzenie Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 stycznia
2020 r. w sprawie przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające
na terenie gminy.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk

odczytała projekt Apelu

przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego działające na terenie
gminy.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Wiceprzewodniczący Pan Piotr Kazimierski – szczegółową informację zawarliśmy również
na stronie internetowej Urzędu Gminy. Są tam wystawione wszystkie fundacje, które mogą
takową pomoc z tego 1% otrzymać. Jak Pani Przewodnicząca powiedziała, na terenie gminy
są dwa stowarzyszenia, które bezpośrednio mogą taką pomoc otrzymać, to jest właśnie „Na
szlaku” i „OSP z Gościeradza”. Ale również współdziałając z większymi organizacjami, takie
organizacje jak Klub sportowy Spartakus, Korona Koronowo, Stowarzyszenie rowerowe
koronowo, czy nasz ZHP Hufiec, mogą takową pomoc otrzymać, do czego bardzo serdecznie
zachęcamy. Żeby trochę wysiłku włożyć i żeby ten 1% powędrował na te organizacje, które
działają na terenie naszej Gminy. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca

Rady

Pani

Katarzyna

Szulta-Romaniuk

-

Zamykam

dyskusję,

przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Wiceprzewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie Apel przyjęła.

15. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przechodzimy do punktu
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piętnastego porządku obrad sesji: Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy
społecznej.
Przewodnicząca

Rady

Pani

Katarzyna

Szulta-Romaniuk

–

o

przedstawienie

sprawozdania poproszę Dyrektora MGOPS w Koronowie.
Dyrektor MGOPS w Koronowie Pan Dariusz Karwat przedstawił Sprawozdanie z
działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz
przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Panie Dyrektorze ja mam od
razu pytanie. Jeżeli mamy podjąć dyskusję na tematy lokalowe, to chciałabym wiedzieć jaki
jest przedział ilościowy osób z takimi potrzebami. Czyli ile tych osób, samotnych, starszych,
które miały by spędzać w tym domu dziennego pobytu, czy też dzieci, które miały by takie
potrzeby. No to nie jest wiadomo, charakterystyka szczegółowa tylko chodzi o przybliżony
zakres ilościowy.
Dyrektor MGOPS Pan Dariusz Karwat – trudno jest mi określić jak to dokładnie szacunkowo
wygląda w liczbach. Nie mniej jednak zapewniam Państwa, mamy tutaj Uniwersytet III Wieku.
Mamy dwa kluby seniora działające na terenie Gminy Koronowa. I na tej podstawie mogę
powiedzieć, że jest duże zainteresowanie tych osób, które do tych instytucji uczęszczają.
Jednak kluby seniora one nie są tak sformalizowane i skodyfikowane jeśli chodzi o prawo i oni
się tam spotykają raz na jakiś czas. Natomiast dzienne pobyty maja to do siebie, że to jest
placówka, do której uczęszcza się codziennie na kilka godzin. Zdaje się, że na 8, bo to też jest
wszystko obwarowane przepisami. Są tam też posiłki, są tam też wyjazdy, są zajęcia, są
różnego rodzaju atrakcje, które zapewniają ten czas osobom, które siedzą w domach, co
dziennie niekiedy. No wiadomo, wszyscy kiedyś będziemy starzy, jak to się mówi, ten etap nie
koniecznie wyszedł dobrze Panu Bogu. Niekiedy ta starość jest tym złym takim.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – po prostu uciążliwa.
Dyrektor MGOPS Pan Dariusz Karwat – tak, jest uciążliwa. Myślę, Pani Przewodnicząca,
odpowiadając wprost na Pani pytanie. Na pewno jeżeli taka placówka by powstała, chętnych
by na pewno nie zabrakło.
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Radny Pan Maciej Szlagowski - ja mam takie bardziej szczegółowe pytanie, jeżeli można na
temat odpowiedzieć. Tak jak zrozumiałem z Pana wypowiedzi. Są trzy potrzeby lokalowe to
jest mówimy o placówce z zaburzeniami psychicznymi, o placówce dziennego pobytu dla osób
starszych, osób samotnych i tej świetlicy dla najmniejszych, czyli dla osób niepełnoletnich,
czyli dla dzieci. Jeżeli może Pan w tym momencie powiedzieć, tak na wstępie, jaki metraż,
jakie warunki lokalowe te trzy placówki, bo rozumiem, że to są trzy odrębne placówki, musiały
by powstać, należałoby by te placówki spełniały. Chodzi o to, w tym momencie, na ta chwile
mamy, patrzę też na Pana Burmistrza, jakiś zasób lokalowy. Ale niestety do wyremontowania,
do nakładów inwestycyjnych. Ten temat tez był poruszany na mojej komisji przy okazji jednego
stowarzyszenia, lub jeżeli chodzi o placówkę wymienioną jako pierwszą, czyli dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, tu myślę, że największe wymagania będą. Może Pan tak uściśli
bo szczegóły jeżeli będzie taka potrzeba to my jako radni albo ja jako radny poproszę poza
sesją. Dziękuję..
Dyrektor MGOPS Pan Dariusz Karwat – mówiąc kolokwialnie nie szalejmy, nie twórzmy
trzech placówek. Słuchajcie Państwo, byłbym naprawdę szczęśliwy jeżelii z tych trzech
koronnych potrzeb byłaby zrealizowana chociaż jedna. Jeżeli chodzi o metraż jest to
wszystko obwarowane. Naprawdę nie pamiętam jaki to jest metraż, ale to jest wszystko
obwarowane przepisami ustawowymi. Ustawy wyraźnie mówią jaki ma to być metraż, jakie
muszą się tam znaleźć pomieszczenia, jak one muszą wyglądać i w co muszą być
wyposażone. Także, zależy to od liczby osób, na jedną osobę musi przypadać odpowiedni
metraż. Jest mi trudno mówić o metrażu, bo w tej chwili nie jestem przygotowany do tego.
Nie mniej jednak nie może być to pomieszczenie jakieś małe, ciasne, które miałoby służyć
jakąś świetlicą terapeutyczną czy środowiskową. Wiem, że kiedyś był pomysł taki, żeby
tutaj utworzyć warsztaty terapii zajęciowej w Koronowie. Powiem Państwu szczerze, że
jedna osoba, która nie znała tematu rzeczy. Próbowała podsunąć pomysł żeby to zrobić w
szkole, nie powiem też w której i żeby to wszystko było oddzielone szafami. Nie na tym
rzecz polega, żeby zrobić pionierkę i zrobić to byle jak. Jeżeli chodzi o różne instytucje,
instytucje tego typu, odsyłam naprawdę. Można zrobić sobie wycieczkę i zobaczyć jak to
funkcjonuje. To musi być zrobione porządnie, solidnie. Nie może to być na łapu capu.Musi
spełniać swoją funkcję, by przyniosło to pożytek a nie odwrotny skutek. Tyle mogę
odpowiedzieć, odpowiadając na Pańskie pytanie.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie Dyrektorze mówił Pan o osobach
bezdomnych na terenie naszej Gminy. Mam pytanie, czy te 9 osób, które nie przebywają
w żadnych ośrodkach pomocy społecznej, objęte są co dziennie jakiś ciepłym posiłkiem i
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czy jest sprawowana opieka nad tymi osobami w razie wystąpienia w okresie zimy
mrozów, czy te osoby nie są zagrożone w jaki kol wiek sposób. Dziękuje.
Dyrektor MGOPS Pan Dariusz Karwat – osoba bezdomna jest to dosyć trudna i
specyficzna grupa podopiecznych. Nie mniej jednak staramy się, zebu te osoby miały
komfort. To znaczy, że są one monitorowane. Mają gorący posiłek, mają świadczenia
pieniężne. Ale są też osoby, których nie da się upilnować. Ponieważ nie przebywają one
tutaj stale na terenie naszej Gminy. To są „egzemplarze”, jeżeli mogę się tak brzydko
wyrazić, które prowadzą „koczowniczy tryb życia”, wędrowny. Pojawiają się, znikają nam z
oczu. Co do opieki Pani Radna. Są to w 100% osoby dorosłe. Te osoby wiedzą w jakim
stanie się znajdują. Wiedzą też jaki mamy katalog i propozycje do zaoferowania im. Wiedzą,
gdzie mogą się udać, wiedzą jaką pomoc mogą otrzymać. Często z własnym wyborem,
postępują na własną rękę, tak jak chcą po prostu żyć. Tutaj przytaczam taki przykład.
Mieliśmy osobę bezdomną, którą udało się nam w 100% wyciągnąć z bezdomności. Udało
się nam dla tej osoby poszukać lokal mieszkalny. Nie wiem, czy ta osoba przez ten okres
bezdomności była wprawiona w swój tryb życia, ze na własną rękę zrezygnowała z tego
lokalu mieszkalnego. Oddała go z powrotem pod zarząd Gminy. Postanowiła prowadzić
tryb życia taki jaki prowadziła dotychczas. Czasami jest trudno taka osobę zmobilizować do
ustatkowania się i usamodzielnienia. Wybierają

często taki los bo im po prostu taki

odpowiada. Do placówek też nie chcą się udawać z tego względu, no, jest to proste.
Placówka nie przyjmie osób, które mają skłonności do spożywania napojów alkoholowych.
Prawdopodobnie te osoby gdzieś na własną rękę koczują. Oczywiście jeżeli są mrozy to my
uświadamiamy, mówimy ale czasami jest to trudne i nieskuteczne jeżeli chodzi o te osoby.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski -

chciałbym tez Państwu przekazać taka

informacje, że my tutaj też z Panem Dyrektorem na temat potrzeb tych trzech ośrodków
rozmawialiśmy. Mamy pełną świadomość , że takie potrzeby są. Muszę powiedzieć, że
Burmistrz na chwilę obecną bardzo mocno podjął rozmowy i współpracę z Fundacja „Na
szlaku” pod kątem dzieci niepełnosprawnych, aby znaleźć dla nich miejsce i myślę, ze
niedługo urodzi się z tego cos porządnego, gdzie Miałyby swoje miejsce, gdzie mogłyby
odbywać się zajęcia z rehabilitacji i tym podobnych rzeczy. Na szczegóły proszę żebyście
jeszcze trochę poczekali.
Dyrektor MGOPS Pan Dariusz Karwat – jeżeli można, te placówki, które wymieniłem,
organem prowadzącym nie musi być Gmina, Ośrodek Pomocy Społecznej to mogą być
różne instytucje, fundacje czy stowarzyszenia. Stąd też fajny Apel aby przekazywać ten 1%
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na organizacje instytucji pożytku publicznego. Tylko trzeba zaznaczyć, ze nie każde
stowarzyszenie, nie każda fundacja posiada status instytucji publicznej. Jest to szczególny
rodzaj działalności. Musi to być obwarowane informacjami statutowymi i musi to być
określone postanowieniem sądowym.
16.Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją tych zadań
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przechodzimy do punktu
szesnastego o porządku obrad sesji: Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań
Przewodnicząca

Rady

Pani

Katarzyna

Szulta-Romaniuk

–

o

przedstawienie

sprawozdania poproszę pracownika MGOPS w Koronowie Panią Karolinę Krolik.
Pracownik MGOPS w Koronowie Pani Karolina Krolik przedstawiła sprawozdanie z z
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją tych zadań.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk- chciałabym tylko zapytać jaka
jest różnica miedzy rodziną wspierająca od rodziny zastępczej.
Pracownik MGOPS w Koronowie Pani Karolina Krolik – rodzina zastępcza została
ustanowiona na mocy sądu. Natomiast rodzina wspierająca, to jest rodzina , która pomaga
rodzinie biologicznej. Takie rodziny są na terenie Koronowa ale nie chcą wiązać się umową.
Ponieważ rodzina wspierająca powinna zawrzeć umowę z Gminą. Takie rodziny czasami po
sąsiedzku pomagają i są anionimowi.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję.
17. Zapytania, wnioski i informacje
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przechodzimy do punktu
siedemnastego porządku obrad sesji: Zapytania, wnioski i informacje.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – proszę o 10 minut przerwy.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – kto z Państwa jest za
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ogłoszeniem 10 minut przerwy, proszę glosujemy.
„za” – 19 głosów,
„przeciw” - 0 głosów,
„wstrzymujących się” – o głosów.
Zatem ogłaszam 10 minut przerwy.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – proszę Państwa wznawiam
obrady XXI sesji w Koronowie. Przechodzimy do punktu siedemnastego porządku obrad
sesji: Zapytania, wnioski i informacje.

Radna Pani IlIona Pubanc -

proszę o rozpatrzenie wniosku dotyczącego problemu

budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koronowie. W przyszłym roku szkoła ta będzie
obchodziła 60-lecie swego istnienia. Mieści ona ogrom dzieci (700-800). Część z nich
dowożona jest z aż 18 miejscowości. Tym i wielu innym należy zapewnić opiekę także
pozalekcyjną. Należałoby doposażyć pracownie fizyczne i biologiczne w degestatoria, które
stały się niezbędne. Budynek wymaga termomodernizacji. Kolejną sprawą jest rozwiązanie
problemu parkingu wokół szkoły. Brama wjazdowa oraz nawierzchnia to następny dylemat.
Jak widać to poważne problemy, z którymi boryka się szkoła od dawna. Nic dziwnego skoro
liczy ona tak wiele lat a o pomoc trudno. Trochę o niej zapomniano. Niezbędnym jest aby
pochylić się nad całą sprawą. Dyrektor szkoły ubiega się o to bezskutecznie od wielu lat.
Dziękuję.
Radna Pani Ewa Szymańska – mam dwa wnioski. Pierwszy wniosek dotyczy wywozu
gruzu z działki nr 57/19 w Wiskitnie. Chciałabym się podzielić informacją, którą otrzymałam
prawie, ze po 5-ciu miesiącach. Odpowiedź na moje wnioski, które padały już wcześniej,
czyli na sesji XIII, XVI i XX, która była 20 grudnia 2019r. Odpowiadając na Pani wniosek
złożony podczas XX sesji rady Miejskiej w Koronowie w dniu 20 grudnia 2019r., dotyczący
udostępnienia dokumentacji potwierdzającej zutylizowanie części gruzu z działki nr 57/19 w
miejscowości Wiskitno, proszę o przedłożenie informacji. To jest informacja do mnie, na
zapytanie złożone przeze mnie o tą właśnie dokumentację. Ja w tej kwestii mam: w jakim
okresie czasu przedmiotowy gruz znajdował się na wskazanej działce. Proszę o wskazanie
osoby lub podmiotu, który wyznaczył miejsce składowania gruzu, proszę o wskazanie
podmiotu lub osoby, który dostarczał gruz na powyższą działkę, proszę o informację jakie
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ilości gruzu były gromadzone na powyższej działce, szacunkową ilość należy podać w
jednostkach miary, czyli w m3. Panie Burmistrzu, Panowie Burmistrzowie. Na sesji
sierpniowej 28 sierpnia 2019r. na toż samo moje zapytanie, które ciągnę od sierpnia.
Odpowiedział mi Pan, że owy gruz w części został zutylizowany, gdzie do dnia dzisiejszego
nie mam dokumentacji. I druga Pana odpowiedź oczywiście na sesji była udzielona. Część
gruzu, która nie została zutylizowana, była wysypana na drogę Wiskitno-Huta. Byłam też z
Panem Wiceburmistrzem Marszelskim, to był też mój składany wniosek żeby wskazać to
miejsce skoro to było na drodze Wiskitno-Huta. Byliśmy, zobaczyliśmy, nic z tego do dnia
dzisiejszego nie wyniknęło. I też takie moje zapytanie, czy też wniosek. Niech mi Pan
pomoże Panie Burmistrzu. Bo ja czegoś tutaj nie rozumie. To ja mam Państwu poszukać
odpowiedzi tych 4-ch punktów? Wydaje mi się, że jest to takie trochę lekceważenie mnie
jako radnej. W imieniu swoim i mieszkańców występuje a po pół roku otrzymuję taką
odpowiedź. To jest trochę żenujące tak mi się wydaje. Drugi wniosek dotyczy uprzątnięcia
gruzu z terenu świetlicy w miejscowości Osiek. W imieniu pani sołtys wsi Osiek składam
wniosek o uprzątnięcie gruzu, który zalega na terenie obrębu świetlicy w Osieku. Monity
pani sołtys u Pana Burmistrza o uprzątnięcie owego gruzu nie dały żadnych rezultatów.
Były panie z ZGKiM, zrobiły zdjęcia i na tym się skończyło. W tym miejscu ma być
postawiony garaż, od 2 lat zabezpieczane są środki z funduszu sołeckiego i muszą być
przesuwane, ponieważ nikogo z naszych urzędników ta sprawa nie obchodzi. Sołectwo
Osiek nie ma żadnego innego pomieszczenia gospodarczego, aby schować w nim rzeczy,
które są niezbędne do prowadzenia prac porządkowych wokół świetlicy. Świetlica jest
wynajmowana na różne uroczystości, a przed nią taki widok. Poproszę Pana Krzysztofa o
udostępnienie zdjęć. To są zdjęcia, które przesłała mi Pani Sołtys. Proszę o potraktowanie
sprawy jako pilne. Poproszę Pana Krzysztofa o udostępnienie zdjęć jak to wygląda.
Odpowiedź poproszę na piśmie, a także skierowanie informacji z datą wykonania tych prac
do pani sołtys w Osieku. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – i to są zdjęcia, gdzie miał
powstać ten garaż?
Radna Pani Ewa Szymańska – to było pomieszczenie gospodarcze murowane. To zostało
rozwalone podczas nawałnicy. To trwa już trzeci rok. Pani sołtys, z informacji od niej była u
Pana Burmistrza kilka razy. W zeszłym roku, w tym roku. W 2018 i 2019 i bodajże 2020 są
też środki zaplanowane na postawienie czegokolwiek. Chodzi głównie o blaszak. Nie ma
innego miejsca żeby ten blaszak postawić, bo cały czas składowany jest ten gruz. Dziękuję.
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Radny Pan Henryk Borowicz – mam taki wniosek o zamontowanie usuniętego słupka
ograniczającego wjazd na most kolejki wąskotorowej od strony Koronowo (oczyszczalni).
Słupek został uszkodzony, a po co mają tam kłady się znaleźć. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – ja mam takie pytanie
odnośnie przygotowań do sezonu turystycznego. W Strategii Rozwoju Gminy Koronowo na
lata 2016-2025 w „Diagnozie stanu istniejącego” w pkt. III 2.2 opisującym walory kulturowe
naszej gminy, zamieszczony jest spis najważniejszych zabytków, a znajdujących się na
terenie gminy Koronowo. Jest to 20 zabytków. W związku z tym, mam pytanie, czy przy
każdym z tych zabytków postawione są tablice informacyjne dotyczące historii danego
obiektu wraz z opisem? Czy istnieją kierunkowskazy ułatwiające dotarcie do w/w obiektów?
Jeśli nie, to jaka jest możliwość zrealizowania zarówno tablic informacyjnych jak i
kierunkowskazów (względnie drogowskazów przed sezonem turystycznym. Dziękuję.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – składam wniosek w sprawie rezygnacji z używania wody
w butelkach jednorazowych typu PET oraz innych jednorazowych sztućców z tworzyw
sztucznych, kubeczków w Urzędzie Miejskim w Koronowie oraz jednostkach podległych
Urzędowi Miejskiemu w Koronowie. Dziękuję.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski - jestem winny złożyć informację, jeżeli chodzi o
drabinę w straży OSP Wtelno. Mianowicie tak jak Pan Burmistrz obiecał na sesji
grudniowej, został zlecony roczny przegląd tej drabiny, który odbył się dnia 24 stycznia
2020r. bodajże tutaj przy OSP w Koronowie. Przegląd roczny wykonywała firma FAIERMAX
będąca również serwisem dla firmy MAGIRUS, czyli produkuje takowe drabiny. W wyniku
wykonanych prac

oględzinowych, co do części dolnej pojazdu nie zgłoszono żadnych

uwag. Co do przekładni drabiny obrotowej, instalacji hydroelektrycznej urządzeń
zabezpieczających oświetlenia, tutaj jest niezdatne do jazdy, niezdatne do użytku. A
mianowicie opuszcza się lewy siłownik od podnoszenia, nieszczelny silnik od obrotu,
nieszczelna pomba hydrauliczna, węzły hydrauliczne do wymiany. Poziom oleju,
smarowanie jest tutaj uchybienie oznaczone jako lekkie. Brak czystości smarowania oraz
ślizgów od przęseł. Podzespół piąty, zespół drabiny również jest tutaj niezdatny do użytku,
niezdatny do jazdy. Uszkodzone pierwsze przęsło, wygięte. Uszkodzone szczeble oraz
okładziny, wyciągnięte liny. Kosz ratowniczy bez uwag. Próba obciążeniowa, nie wykonano
badania ze względu na opuszczające się siłowniki od podnośnika oraz poszerzenie
uszkodzonych szczebli drabiny. Uwagi, niezdatny do użytku. Załącznikiem z kontroli są
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również zdjęcia. Łączny wynik z kontroli, jest to wynik negatywny. Do tego protokołu, który
został sporządzony, firma wykonująca załączyła również zdjęcia z opisami. I tutaj
Szanownych Radnych zapraszam do zapoznania się. Mamy tutaj wycieki oleju z pompy
hydraulicznej oraz przekładni od obrotu, opuszczający się lewy siłownik podnoszenia
drabiny, pod której wpływem nieobciążonych przęseł nawet, brak czystości oraz
smarowania ślizgów od przęseł drabiny, wygięty bok drabiny, wyciągnięte liny drabiny,
zmniejszenie średnicy drabiny do 6-7 mm z pierwotnych 9 mm. Delikatnie przytarte włókna
liny od wysuwu. Węże hydrauliczne do wymiany. Uszkodzone szczeble we wszystkich
sekcjach oraz grupach drabiny. Uszkodzone wykładziny. Uwzględniając powyższe usterki,
pojazd nie może być bezpiecznie eksploatowany. Wynik przeglądu jest negatywny. Ze
względu na rok produkcji 1970, brak dostępności części zamiennych. Oraz rozległość
usterek, zwłaszcza przęsła drabiny, usuwanie usterek jest nieopłacalne finansowo oraz
technicznie, gdyż nie zwiększy to możliwości ratowniczych pojazdu. Dziękuję.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panie Burmistrzu, jeszcze na listopadowej sesji żeście
zapewniali, ze ta drabina jest w pełni sprawna, ze może być użytkowana. Co dalej? jakie
losy tej drabiny, no na poprzednich sesjach temat zakończył się kłótnią i problemami, które
wszyscy znamy. Jaka dalej przyszłość tego sprzętu?
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski- tak jak powiedziałem, przegląd był dokonywany 24
stycznia, wczoraj dostaliśmy skan tego raportu e-mailem. Dzisiaj dostaliśmy go oficjalnie na
piśmie.

Więc no na pewno będzie tutaj konieczna, najdelikatniej ujmując, rozmowa

pomiędzy Burmistrzem a szefem straży z Wtelna., bo tutaj tak naprawdę szef straży oraz
Pani Holka, zapewniała nas o tym, iż wóz ten posiada wszelkie przeglądy, jest jak
najbardziej zdatny do użytku. Raport wskazuje jednak, że jest inaczej. Co do dalszych
losów, drabina ta zrobiła bardzo dużo dobrego dla naszej Gminy. Tego na pewno nikt nie
będzie tutaj zaprzeczał, aczkolwiek wnioski z kontroli przesłane przez firmę, która się tym
zajmuje, ma do tego uprawnienia, no też jest jednoznaczny. Myślę, że tutaj tak naprawdę
też,

dużo będziemy wiedzieć po rozmowie z Burmistrzem a Panem Kołodziejczakiem.

Dziękuję.
Radna Pani Mirosława Holka - czyli, znaczy Panie Burmistrzu, że do tej pory wszystkie
przeglądy przechodziła a ten aktualny jest po prostu w takim stanie w jakim Pan określił. No
bo wcześniej, też przechodziła przeglądy, więc nie rozumiem skąd te wyrzuty.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski- z tego , co się orientuję, przeglądy roczne przez
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firmę FAIERMAX, która ma do tego uprawnienia, nie były robione.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – ja mam takie pytanie, Panie
Burmistrzu, czy w naszych zasobach samochodowych OSP, jest jakikolwiek samochód z
drabiną?
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski- jest to jedyny samochód w gminie z drabiną. Dla
przykładu, Bydgoszcz ma tych pojazdów trzy. Chociażby, była tutaj ostatnio sytuacja, było
tutaj zadymienie, nazwę to pożar w piwnicy, tutaj bodajże na ulicy. I tutaj jest obowiązek, że
musi dojechać straż pożarna z wozem drabiniastym. Jeżeli mamy tutaj pożar na terenie
kamienicy na terenie miasta, również, jak najbardziej taki wóz dotarł przez jednostką PSP w
Bydgoszczy. Dotarł parę chwil wcześniej. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, stricte jeżeli
chodzi o wóz, o drabinę jest najbliższy na Ludwikowie i jest ona w ochronie naszej Gminy.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panie Burmistrzu, ja jeszcze dla uściślenia sprawy, tego,
co przed moją wypowiedzią poruszyła Pani Radna Holka, czyli tak jak rozmawialiśmy
wcześniej, rozumiem, że ten samochód wcześniej nigdy przeglądów nie przechodził. To jest
tak naprawdę, jego pierwszy przegląd przez autoryzowany serwis.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – tak jak powiedziałem, użyłem słowa - wydaje mi
się. Osoba, która jest odpowiedzialna za OSP jest na urlopie, także nie jestem zapewnić
Państwa w 100% tą informacją ale tak na to wszystko wskazuje, ze były tutaj robione tutaj
przeglądy przez firmy, które nie miały takowych uprawnień i nigdy nie był robiony taki
przegląd roczny sprzętu.
18.Składanie interpelacji.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Radni interpelacji nie złożyli.

19.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przechodzimy do punktu
dziewiętnastego porządku obrad sesji: Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Wiceburmistrz Pan Sławomir Marszelski – generalnie udzielimy odpowiedzi na piśmie.
Chciałbym tylko, odnośnie wniosku Pani Radnej Szymańskiej odnośnie gruzu w
miejscowości Osiek. Poprosiła o taka odpowiedź na piśmie i taka odpowiedź oczywiście
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otrzyma. Ja w tym miejscu zasygnalizuje tylko Państwu Radnym, że kwestia pozostałości
budynku gospodarczego w Osieku, jest to temat bliźniaczo podobny do miejscowości Huta i
do nawałnicy roku 2017r. Pamiętamy, że zniszczono, uszkodzono wiele budynków i w
Osieku była taka sytuacja, ze pomieszczenie gospodarcze nie było w żaden sposób
zgłoszone Powiatowemu Inspektorowi Budowlanemu, że zostało zniszczone, czy
uszkodzone. Gdyby takie dokumenty wtedy były, mówię o roku 2017, to byłoby
umocowanie, żeby występować o skróconą drogę nazwijmy, rozbiórkę obiektu. A w Osieku
jest akurat tak, jest w tym miejscu, gdzie się znajduje świetlica, strefa archeologiczna i
wymaga ta rozbiórka tych pozostałości, żeby postawić ten garaż, wymaga to pozwolenia na
budowę. Stąd ten temat tak długo się ciągnie. Pierwociny są tego w roku 2017, kiedy nie
dokonano odpowiedniego utrwalenia tego, co miało miejsce w umocowaniu ustawy, która
zezwala w takich przypadkach na uproszczoną procedurę, zarówno budowy jak i rozbiórki,
czy remontu, można by było to załatwić

już dawno temu, a konkretna Pani radna

oczywiście otrzyma. Dziękuję.
20. Zamknięcie obrad XXI sesji.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - W związku z wyczerpaniem
porządku obrad, zamykam XXI sesję Rady Miejskiej w Koronowie
Sesja trwała od godziny 12.00 do godziny 14:38:57

Koronowo, 11 luty 2020 r.
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda - Joras - Biuro Rady
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Szulta-Romaniuk
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