OR-RM.0002.2.10.2020
Protokół Nr XXII/20
z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 26 lutego 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 Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXII 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 Gminy Koronowo.
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk
stwierdziła prawomocność obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni Radni Pan Artur Koper i Pan Wojciech Orliński,
Na sesję przybył Radny Pan Wojciech Orliński. Obecnych 20 Radnych.

Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Witam serdecznie:
1. Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego.
3. Pana Radosława Karabana Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie.
4. Pana Tomasza Zawiszewskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Bydgoszczy.
5. Pana Patryka Mikołajewskiego - Burmistrza Koronowa, Zastępcę Burmistrza
Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego, Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana
Piotra Kazimierskiego, Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek wraz z pracownikami
urzędu.
6. Pana mecenasa Rafała Bułkę.
7. Panie i Panów Sołtysów.
8. Przewodniczących

Zarządów

i

Rad

Osiedlowych

Komitetów

Samorządu

Mieszkańców w Koronowie.
9. Przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych.
10. Przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo.
11. Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy.
12. Wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo wraz z obecną dzisiaj młodzieżą z SP
Nr 1 w Koronowie.
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3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodnicząca obrad 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?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Zwracam się z prośbą o
zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 13 - Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Koronowo.
Powyższe jest uzasadnione uzupełnieniem zaopiniowania w/w na zebraniu wiejskim przez
sołectwo Krąpiewo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Kto z Pań/Panów radnych
jest za wykreśleniem z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 13 - Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Koronowo.
„za” – 20 głosów
„przeciw”- 0 głosów
„wstrzymuje się”- 0 głosów
Zatem punkt 13 zostanie wykreślony z porządku obrad.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Pozwolę sobie również
wnieść do porządku obrad zmianę. A mianowicie, na wniosek Burmistrza Koronowa z dnia
19 lutego 2020 r. wprowadzam do porządku obrad dzisiejszej sesji punkt i teraz proszę
Panie

mecenasie o pomoc w przenumerowaniu. Czy możemy na miejsce punktu 13

wprowadzić, czy 13a?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Można na miejsce punktu 13.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Na miejsce punktu 13,
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.
Kto z Pań/Panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji w
ramach punktu 13 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek
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opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.
„za” – 20 głosów
„przeciw”- 0 głosów
„wstrzymuje się”- 0 głosów
Zatem punkt 13 zostanie wprowadzony jednogłośnie do porządku obrad.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Również wnoszę o
wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 14a) - Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
Kto z Pań/Panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji
punktu 14a) - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
„za” – 18 głosów
„przeciw”- 0 głosów
„wstrzymuje się”- 2 głosów
Zatem punkt 14a) zostanie wprowadzony do porządku obrad.

Wnoszę również o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 14b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Koronowa.
Kto z Pań/Panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji
punktu 14b) - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
„za” – 18 głosów
„przeciw”- 0 głosów
„wstrzymuje się”- 2 głosów
Zatem punkt 14b) zostanie wprowadzony do porządku obrad.
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Wnoszę również o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 14c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
Kto z Pań/Panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji
punktu 14c) - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
„za” – 20 głosów
„przeciw”- 0 głosów
„wstrzymuje się”- 0 głosów
Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 14d) - Rozpatrzenie
projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wypłaty
przysługujących rolnikom środków wynikających z klęski suszy w 2019 r.
Kto z Pań/Panów radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji
punktu 14d) - Rozpatrzenie projektu Apelu rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego
2020 r. w sprawie wypłaty przysługujących rolnikom środków wynikających z klęski suszy w
2019 r.
„za” – 20 głosów
„przeciw”- 0 głosów
„wstrzymuje się”- 0 głosów
Zatem punkt 14d) zostanie wprowadzony do porządku obrad.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Czy są jeszcze wnioski o
wprowadzenia zmian do porządku obrad?
W związku z tym porządek obrad po zmianach będzie wyglądał następująco:

Porządek obrad sesji:
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1. Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Wyróżnienie laureatów konkursu "Ambasadorzy małych ojczyzn".
6. Podziękowanie za współpracę i pełnienie funkcji Komendanta Komisariatu Policji
w Koronowie.
7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku
pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
8. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
9. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
11. Rozpatrzenie

projektu

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej
własność Gminy Koronowo. – zdjęty z porządku obrad.
13a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2020 rok.
14 a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na

działalność

Burmistrza Koronowa.
14 b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
14 c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
14 d) Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 lutego 2020 r. w
sprawie wypłaty przysługujących rolnikom środków wynikających z klęski suszy w 2019 r.
15. Zapytania, wnioski i informacje.
16. Składanie interpelacji.
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17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad XXII sesji.

4. Przyjęcie protokołów z obrad: XX i XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przechodzimy do punktu
czwartego porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad XX i XXI sesji Rady Miejskiej
w Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XX sesji Rady Miejskiej
w Koronowie?
Obrady sesji opuścił Radny Pan Stanisław Gliszczyński. Obecnych 19 radnych.
„za”- 19 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujące się” – 0 głosów
W związku z tym protokół został przyjęty.
Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w
Koronowie?
„za”- 19 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujące się” – 0 głosów
W związku z tym protokół został przyjęty.
5.Wyróżnienie laureatów konkursu "Ambasadorzy małych ojczyzn".
Na obrady sesji wrócił radny Pan Stanisław Gliszczyński. Obecnych 20 radnych.
Wręczenie wyróżnień dla laureatów konkursu "Ambasadorzy małych ojczyzn".
6.Podziękowanie za współpracę i pełnienie funkcji Komendanta Komisariatu Policji
w Koronowie.
Wręczenie podziękowania dla Pana Radosława Karabana, za współpracę i pełnienie
funkcji Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk ogłosiła 10 minut przerwy.

Po przerwie wznowiono obrady sesji. Obecnych 19 Radnych. Nieobecny Radny Pan
Mariusz Weleziński.
7.Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku
pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
siódmego porządku obrad sesji, do Informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o
aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo. O
przedstawienie informacji proszę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Pana Tomasza Zawiszewskiego.
Na obrady wrócił radny Pan Mariusz Weleziński. Obecnych 20 radnych.

Informacja stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

8. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
ósmego

porządku obrad sesji, do Sprawozdania Burmistrza Koronowa z działalności

międzysesyjnej.
Proszę

Burmistrza

Koronowa

Pana

Patryka

Mikołajewskiego

o

przedstawienie

sprawozdania.
Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad.
Informacja stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
9. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji uchwał Rady Miejskiej w
Koronowie
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
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dziewiątego porządku obrad sesji, do Sprawozdania Burmistrza Koronowa z realizacji
uchwał Rady Miejskiej w Koronowie.
Sprawozdanie zostało zamieszczone na eSesji.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy są pytania do
sprawozdania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad.
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
10.

Informacja

Przewodniczącej

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

o

złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
dziesiątego porządku obrad sesji, do Informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w
Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

Radni na XXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29 stycznia 2020 r. i w okresie
międzysesyjnym interpelacji nie złożyli.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
jedenastego 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? 20 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 obrad 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.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie
uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXII/189/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - przechodzimy to punktu
dwunastego porządku obrad do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta- Romaniuk

- Wnoszę o to, by nie

odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
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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 obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Czy w treści normatywnej tych zmian do budżetu w § 1
pkt. 2 lit b, jeżeli chodzi o tiret 3 jest zasadność na realizację dotacji inwestycyjnych w kwocie
0. Czy mógłbym uzyskać tutaj taką informację?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Uważam, że tak, bo przynajmniej na ten moment
Państwo widzą, że tu tych środków nie będzie, ale być może z uwagi na to, że
systematycznie, permanentnie staramy się o pozyskanie takich środków, to pozycja będzie
wykazana.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o drugie pytanie. Dlaczego w tej części
normatywnej uchwały zmieniającej budżet na rok 2020 w § 1 pkt 3, brakuje podpunktów 1 i 2.
Skoro taka numeracja tak naprawdę została ujęta w uchwale pierwotnej tej z grudnia. Mamy
tam w ustępie 1, pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 94 mln i td, to są zapisy, cytuje zapisy z
uchwały pierwotnej i w podpunkcie 2 wydatki majątkowe, tam również te zapisy pochodzą z
uchwały pierwotnej. Dlaczego tych podpunktów nie ma? Mogę prosić?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Właściwie musiałabym powiedzieć, że od lat 5-ciu
odkąd tutaj jestem, tak właśnie przedstawiamy uchwały zmieniające budżet. Jeszcze za
czasów poprzedniego Burmistrza Pana Gliszczyńskiego, ale jeśli życzeniem Państwa będzie
zmiana tego i taką wolę Państwo wyrażą, to możemy sposób ujmowania tego zmienić.
Natomiast chciałam podkreślić, że tak robiliśmy od lat wielu.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Nie chodziło mi o to, czy robiliśmy, czy nie robiliśmy
tylko dlaczego nie ujęto. Czy to jest zgodne, czy nie. Tylko taką odpowiedź. Pozostała część
odpowiedzi to uważam, że jest poza. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie. Czy w ramach ujętego
zadania nr 16 w załączniku do zadań inwestycyjnych, chodzi o ulepszenie nawierzchni dróg
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gminnych i zadania nr 21 powierzchni utwardzania dróg gminnych. Czy to, tak naprawdę
zostanie wytworzony jakiś finalnie dodatkowy środek przyjęty dokumentem księgowym OT i w
ramach tego zadania Gmina będzie dysponować pozwoleniem na budowę, czy ewentualnie
zgłoszenie na pracę budowlane do Starostwa? Chodzi o te dwa zadania.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Jeśli chodzi o zadanie „Ulepszenie nawierzchni dróg
gminnych”. Jest to zadanie inwestycyjne. Zadanie inwestycyjne z efektem końcowym powinno
zakończyć się udokumentowaniem, dokument OT i przejęciem i przejęcie tego do eksploatacji,
do użytku.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Rozumiem, że będziemy występowali o stosowne
pozwolenie na budowę bądź, czy uzyskanie, zgłoszenie jako prac budowlanych, tak?
Następne pytanie. Czy zwiększenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w
Rozdziałach 70005, 85501, 85502, 85504 dotyczy już wypłaconych trzynastek za rok 2019,
czy to jest kwestia dopiero przyszła.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Rozdziały 855 to są rozdziały Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i ja takiej wiedzy nie posiadam, zresztą za realizację tego planu
odpowiada Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast jeśli chodzi
o 70005 to będzie dodatkowe roczne, wypłacone.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński -

Dlaczego w załączniku nr 5 uchwały zmieniającej

budżet na rok 2020, w wierszu 2.2 Infostrada Kujaw i Pomorza, jest wykazana inna kwota dla
projektu zadania realizowana z wartością wynikającą z sumy kwot klasyfikacji tej budżetowej.
Tam chodzi o kwotę, że jest wykazane 66.556,05 zł, a w kolumnie mamy 48.901,18 zł?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Jeśli chodzi o kwotę, to jest to kwota globalna,
końcowa, która jest przewidziana do realizacji na ten rok z uwagi na to, że nie mamy innej
umowy na ten moment zawartej, która by stanowiła różnicę miedzy kwotą 66 tys. a kwota 48
tys. Jest to limit. Przewidujemy z uwagi na to, że urząd marszałkowski robi wstępne założenia
ile będzie wynosiło to zadanie, czy będzie kosztowało to zadanie w tym roku i do momentu
dopóki nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o wydatki według poszczególnych
paragrafów, wpisujemy to co wynika wprost z umowy.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – I mam tylko uwagę techniczną, jeżeli chodzi o
uzasadnienie na drugiej stronie. Jest taka informacja o zmniejszenie w rozdziale 70005, mam
nadzieje, że to jest tylko kwestia kopiuj, wklej bo tak to wygląda. Mamy dwa razy,
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zabezpieczając środki na, zabezpieczając środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
Rozumiem, że to błąd „kopiuj”, „wklej”.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – jJest to błąd pisarski, dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk

- Czy ktoś z Pań, Panów

radnych chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam
dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania
jawnego imiennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie
uchwałę podjęła.

Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXII/190/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Koronowo

na rok 2020.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za
usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
13 porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w
zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Koronowo.

- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? – 20 głosów
Kto jest przeciw?- 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? – 0 głosów
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Agnieszkę Szwesta.
Pani Kierownik Agnieszka Szwesta przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Czy Ktoś z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński -

To, co dostaliśmy przed sesją, zestawienie z

różnych gmin, górne stawki, które obowiązują w tych gminach. Pytanie moje, mamy tutaj
stawki opłaty w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. I
dalej mamy również punkt drugi stawki opłaty, gdy odpady nie są zbierane w sposób
selektywny. Rozumiem, że jeżeli te wersje są różne to jak nie selektywnie to są dodatkowe
koszty, dodatkowe opłaty. Różnica pomiędzy gminami jest bardzo duża. Nasza stawka
naprawdę wynika z zarządzenia Pana prezesa spółki, który wprowadził z dniem 01 lutego
stawki i my teraz lekko dokładając, próbujemy to lekko usankcjonować, tak mi się wydaje
bo taka jest kolej, jeżeli chodzi o dokumentację. Mam pytanie i prośbę. Byśmy otrzymali
szczegółowe wyliczenia wynikające ze stawki, którą mamy przegłosować. Ponieważ mam
głosować za czymś, muszę być przekonany i muszę mieć dokument na to, że wyliczenia
wynikające z tego ogłoszonego przetargu, spółka ogłosiła. Kwota tam była ok. 900zł za
tonę tak?. W związku z tym rozumiem, że te dane były zebrane i szczegółowo została
przygotowana kalkulacja. I taką kalkulację bym prosił.
Wiceburmistrz Pan Sławomir Marszelski – Chciałbym podkreślić jedno, że niniejszą
uchwałą nie zatwierdzamy bynajmniej cennika usług o charakterze komercyjnym zakładu
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Tak się składa, że rynek odpadów, gdy gmina nie
wzięła tych nieruchomości do systemu jest rynkiem wolnym. Na chwilę obecną było to już
kilka razy podkreślane, że jest 10 ważnych wydanych zezwoleń z zakresu działalności
regulowanej przez Burmistrza Koronowa. Więc potencjalnie tyle firm może świadczyć te
usługi na terenie Koronowa. Natomiast faktem jest, że na dzień dzisiejszy, jedyną firmą,
która realnie te usługi świadczy jest zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Na
pytanie teraz Pana radnego, ja mogę odpowiedzieć, myślę w ten sposób tylko, że
generalnie kalkulacja, składniki kalkulacji zakładu komunalnego, a przynajmniej w znacznej
części jest objęte tajemnicą handlową tej firmy.

Referowałem to już na komisjach, że

str. 14

częścią jawną są wyniki postępowania przetargowego, który ogłosił zakład gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej

w Koronowie i zawiesił na swojej stronie internetowej na

odbiór odpadów. Kwotą początkową przeznaczoną było 800 tys. Jedna, jedyna oferta
wpłynęła pewnej firmy z Bydgoszczy i ten zakres wyszedł na ponad 2 mln. zł. I tyle mogę
powiedzieć, że to jest w naszej ocenie ta pozycja, która decyduje, że zakład gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej musiał skalkulować swoje stawki. Tak jak skalkulował
zarządzeniem prezesa. Nawiązując do kalkulacji z innych gmin, może być tak, że korzystają
one z innych instalacji przekształcania odpadów komunalnych, korzystają z innych, może
na starych jeszcze zasadach. Jeżeli mają taniej odbiór tych odpadów, to i oczywiście cena
usługi może być finalnie nieco niższa.

Wracając jakby do meritum. Zadaniem i to

obowiązkowym zadaniem gminy jest podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat.
Ono służy proszę Państwa Radnych do ustalenia odpłatności za wykonanie zastępcze,
jeżeli właściciel nieruchomości umowy po prostu nie zawrze. Stąd jest konieczność podjęcia
tej uchwały. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku mówi też, że ta górna stawka opłat
musi być wyższa w przypadku, jeżeli nie ma segregacji, stąd w naszej uchwale ustęp 2.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Chciałbym być dobrze zrozumiany. Jeżeli chodzi o
wyliczenia górnej stawki, to ja rozumiem, że oparto się na jakiś danych i chciałbym te dane
poznać, po to, żeby wiedzieć, że mamy tak ustalać. Skoro inne gminy potrafiły przyjąć, że
pojemnik 1100 gmina Solec Kujawski, czyli z naszego powiatu, 200 zł, a my chcemy stawkę
470 zł . Nie mówię tutaj o spółce tylko o gminie, która ma ustalić. Więc chce, żeby nasi
przedsiębiorcy, ci, którzy nie są objęci systemem zbierania odpadów, wiedzieli za co mają
zapłacić. Chyba nic innego. Skoro rada ma podjąć taką decyzję, taką ważną dla tych
przedsiębiorców, to w imieniu tych przedsiębiorców pytam się, skąd wzięła się stawka 470
zł. za pojemnik 1100 i taka kalkulacja na poszczególne inne pojemniki.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski -

Szanowny Panie radny, skoro Pan potrzebuje

wglądów, że tak powiem wrażliwe dane, to proszę złożyć wniosek i dopuścimy dane do
dokumentacji w zakładzie gospodarki komunalnej. Dziękuje.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Ad vocem i już nie chcę, żeby tutaj polemika. Nie
chodzi mi o dane wrażliwe spółki, bo o to nie o to pytam. Pytam, na jakiej podstawie gmina
wyliczyła stawkę 470 zł, o tą górną stawkę?
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Pani kierownik, może ma
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Pani wiedzę i udzieliłaby Pani odpowiedzi na ten temat Panu radnemu.
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta – Chciałabym wyjaśnić, tak jak zostało tutaj już
przedstawione. My się oparliśmy wyliczając te stawki na tych danych, którymi dysponujemy,
na przedsiębiorcach, którzy funkcjonują na naszym rynku lokalnym.

Niestety na naszą

niekorzyść działa to, że jest tylko jeden przedsiębiorca, który aktualnie taką działalność
prowadzi. Dlatego też przyjęliśmy takie stawki, żeby zachować możliwość odbioru tych
odpadów.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Ja tutaj bardziej do głosów jakie słyszę od przedstawicieli
ROD-ów w naszej gminie, którzy prowadzili negocjacje, rozmowy, tak to można nazwać z
przedstawicielami z rejestru, o którym wspomniał tutaj Pan burmistrz, tych 10-ciu firm. I oni
zwrócili się do mnie z takim zapytaniem, na które ja nie potrafiłem odpowiedzieć. Dlatego,
że firmy z tej listy nie są specjalnie zainteresowane wejściem na nasz rynek. I moje pytanie
z tego tytułu brzmi do Pana burmistrza. czy do pani Kkierownik. Nawiąże tylko do tego
wyliczenia. Czy brano pod uwagę, powiedzmy na ten pojemnik 1100 pojemności, jako
przykład. Mamy tą stawkę w naszym projekcie uchwały 470 zł brutto., ale czy jakakolwiek
inna firma oprócz naszej spółki komunalnej, mamy wiedzę, jest w stanie w tej kwocie się
zmieścić. O co mi chodzi?, żebyśmy tą uchwałą nie ograniczyli za chwilę możliwości innych
firm. Oczywiście, jeżeli zakład jest tańszy, no to prawo rynku i zdrowego rozsądku, że
właściciel nieruchomości taka firmę wybierze. Natomiast boję się jednego zarzutu
rozmawiając z zarządami ROD-ów, że tą uchwałą ograniczyliśmy te pozostałe firmy do
uczestniczenia w biciu się o klienta. Więc ja idę trochę w drugą stronę. I tu może tylko
nawiązując, żeby doskonale wiedzieć dlaczego taka kwota nie mniejsza, nie większa. Ja idę
trochę w drugą stronę, czy nie powinna być trochę większa. I tak prawo rynku, właściciel
nieruchomości powinien wybrać usługę tańszą. Ale jeżeli ustalimy takie stawki i będą one
za niskie, w tym momencie ktoś nam zarzuci, że tylko jeden wykonawca jest w stanie to
zrealizować. Dziękuję.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski – Tutaj Pan radny dotknął faktycznie jednego z
zagadnień, jednego z najważniejszych zagadnień, gdyż ten rynek kształtuje się tak, te
śmieci są tyle warte za ile ktoś chce je odebrać, a nie za ile ktoś chce je oddać w tym
momencie. Tą uchwałą moi Państwo robicie jedną rzecz. Zakład gospodarki komunalnej,
jak powiedział mój zastępca Marszelski, przeprowadził przetarg na odbiór odpadów.
Podwyżka była o 300%. My tych kosztów nie chcemy przerzucać na mieszkańców ale z
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systemu nie może wynikać to, że obciążymy tym zakład. Zakład poza śmieciami ma też
parę innych zadań do zrealizowania na rzecz naszych mieszkańców. To jest, że tak
powiem, to będzie oczywiście wyciągnięte. To jest pewien kaganiec, który nakładamy na
wszystkich, chroniąc

ROD-y i naszych mieszkańców, że nie będzie wyższej stawki.

Również zakład nie może stosować wyższej stawki. Tylko po to, to jest. Jakbyśmy zostawili
to całkowicie wolnorynkowo to może faktycznie ktoś obrazić się na zakład i zamówić sobie
pojemnik w firmie jakieś bydgoskiej, która nie jest zainteresowana żadnymi stawkami póki,
co mamy wiedzę z rozmowami z ROD-ami. Po prostu Bydgoszcz tymi śmieciami, że tak
powiem, jest zasypana.

Radny Pan Maciej Szlagowski -

Mogę to zrozumieć, że jeżeli byłaby taka sytuacja, o

której mówiłem, że jeżeli jakakolwiek inna firma niż komunalna, zarzuciłaby nam, że rada
ograniczyła mu możliwość, rozumiem, że jeżeli w tym momencie będzie to zasadne, będzie
przedstawiona nowelizacja tego projektu uchwały. Dziękuję.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski - Powiem tak, ten rok pokaże. My też się uczymy
tego systemu. Tak samo z dzikimi wysypiskami w lasach, które na pewno powstaną, bo to
już ma efekt taki, ale wybieramy najmniejsze zło.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy ktoś jeszcze chciałby
zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego
imiennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Stwierdzam, że 16 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie
uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXII/191/20 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych z terenu Gminy Koronowo.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
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Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

Gminy

Koronowo

na

2020 rok.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
czternastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Koronowo na 2020 rok.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? – 20 głosów
Kto jest przeciw?- 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? – 0 głosów
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Żanetę Zenel.
Pani Żaneta Zenel przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Stwierdzam, że 20 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 20 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXII/192/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo.
14 a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
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czternastego a) porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Obrady opuścił radny Pan Olech Raddatz. Obecnych 19 radnych.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Stwierdzam, że 18 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie
uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXII/193/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.

Nieobecni radni Pan Artur Koper i Pan Maciej Szlagowski. Obecnych 19 radnych.
14 b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
czternastego b) porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
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Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Czy to jest jakiś dokument tajny? Ponieważ my nie
mamy tego projektu uchwały, nie wiem z czego to wynika, a powołuje się na § 27 ust.3.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Szanowni Państwo,
stanowisko Komisji Skarg i Wniosków i Petycji, trafiło do rady w dniu wczorajszym i dlatego
odczytujemy tą skargę jak również wraz z uzasadnieniem. Natomiast Panie mecenasie,
bardzo proszę tu o pomoc.
Mecenas Pan Rafał Bułka - To tak naprawdę, pytanie dotyczy kwestii technicznej, bo
kwestia widoczności nie ma znaczenia. Natomiast Państwo przesądzili już o zmianie
porządku obrad. Ta uchwała znajduje się w porządku, została odczytana. W jaki sposób
została ona przekazana technicznie Państwu do wiadomości, nie ma to większego
znaczenia. Musicie ją po prostu rozpatrzyć. To jest rozumiem, projekt uchwały odczytany,
teraz jest okres nad którą będziecie Państwo debatować.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Kto z Pań, Panów radnych
chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Stwierdzam, że 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie
uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXII/194/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.

Nieobecni radni Pan Artur Koper i Pan Maciej Szlagowski. Obecnych 19 radnych.
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14 c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
14c porządku obrad sesji do Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
Proszę Pana Wiceprzewodniczącego Rady Bogusława Guzińskiego o odczytanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
Pan Wiceprzewodniczący Rady Bogusław Guziński odczytał projekt apelu wraz z
uzasadnieniem.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Poza prezydium chciałbym zapytać radnych, czy ktoś z
Państwa mógłby mi zacytować trzecie zdanie z uzasadnienia?
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Nie rozumiem Panie radny?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Pani przewodnicząca, Pan przewodniczący odczytał
całe uzasadnienie. No to ja mam pytanie, czy ktoś z Państwa radnych pamięta co było w
trzecim zdaniu?
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ale w jakim celu Pan zadaje
to pytanie Panie radny?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Nie mając projektów uchwały nie mogę odnieść się do
tego czy mam głosować „za”, „przeciw”, czy „się wstrzymać”.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – To już jest, że tak powiem
Pana indywidualna wola jaką decyzję przy głosowaniu Pan radny podejmie.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głoś?
Radna Pani Sławomira Polewana – No ta skarga tutaj została szeroko przedstawiona
radnym. Ponieważ skarżący domagał się, aby radni dokładnie zapoznali się właśnie z treścią
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Jego tutaj skargi. W związku z tym ta jego wypowiedź, w której rzeczywiście On się poczuł
dotknięty wymagała dosyć takiego szerokiego uzasadnienia. Odnoszącego się do konkretnych
fragmentów Jego wypowiedzi. Rozumiem, że tutaj zarzuty Pana radnego Gliszczyńskiego
dotyczą tego, że być może ta wypowiedź jest zbyt długa i zawiła. Natomiast tutaj właśnie
chodziło o dokładne odniesienie się do tych zarzutów, które właśnie skarżący wnosił.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Poza tym jeszcze ja pragnę
przypomnieć, że zapoznawali się Państwo z całością tej skargi. Ponieważ mam tutaj podpisy
dotyczące właśnie zaznajomienia się na komisjach z treścią tej skargi.
Radna Pani Katarzyna Karwat – Ja chciałabym wyłączyć się z głosowania nad projektem tej
uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Stwierdzam, że 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie
uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXII/195/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Koronowie.
Nieobecni radni Pan Artur Koper i Pan Olech Raddatz.
Obecnych 19 radnych.
Radna Pani Katarzyna Karwat wyłączyła się z głosowania.
Głosowało 18 radnych.
14 d) Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wypłaty
przysługujących rolnikom środków wynikających z klęski suszy w 2019 r.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu 14d)
porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie
wypłaty przysługujących rolnikom środków wynikających z klęski suszy w 2019 r.
Proszę Pana Wiceprzewodniczącego Rady Bogusława Guzińskiego o odczytanie projektu
apelu wraz z uzasadnieniem.
Pan Wiceprzewodniczący Rady Bogusław Guziński odczytał projekt apelu wraz z
uzasadnieniem.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon – Jak wiemy w ubiegłym roku 2019 na
terenie prawie całego kraju wystąpiła klęska suszy. Z tym, że w różnych rejonach Polski było
różnie. Natomiast jeśli chodzi o województwo kujawsko – pomorskie, a głównie Gminę
Koronowo. Bo ona nas interesuje i tutaj możemy powiedzieć, że były bardzo poważne i duże
straty. Komisja została powołana. Pracowała ona całkowicie społecznie. Byłem również
członkiem tej komisji. Bardzo dużo to pracy kosztowało. Nie będę jednak o tym mówił. Tylko
powiem jak to wygląda po krótce na terenie Gminy Koronowo. Wiec poszkodowanych zostało
tych, którzy złożyli wnioski. Zakwalifikowanych do oceny było przeszło 600. Łączny obszar
objęty w tych wnioskach to jest przeszło 15 tysięcy hektarów. I na podstawie wyliczeń i
procentu spowodowanych strat przez suszę rolnicy ponieśli stratę w wysokości trudno to tak
dokładnie wyliczyć. Ale gdzieś w granicach 53 milionów. To jest skala tej straty. Myśmy mieli
jako komisja finansów i rolnictwa spotkanie w przedstawicielami izb rolniczych i tak żeśmy w
tej dyskusji doszli do wniosku, że trzeba by jednak dać sygnał taki tutaj z tych gmin, że rolnicy
jednak czekają na tą pomoc. Jeżeli ona była obiecana. A była obiecana, więc rolnicy w swoich
budżetach umieścili to. A jak wiemy mamy już koniec lutego i za chwile rolnicy wchodzą w
dalszą, że tak powiem technologie uprawy, itd. Więc te pieniążki byłyby tym rolnikom bardzo
potrzebne. Stąd nas tutaj radnych taki Apel i to wykonujemy w imieniu wszystkich rolników z
Gminy Koronowo.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Chciałabym tutaj zwrócić się do zarządu naszej gminy
czyli Panów burmistrzów, aby w imieniu rolników i radnych wystąpili z wnioskiem do Pana
wojewody. Z takim zapytaniem ile procent zostało wypłaconych tych odszkodowań? Ilu
rolników już zostało objętych wypłatą? Ilu jeszcze czeka?
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Jeżeli mogą tak na gorąco
odpowiedzieć na pytanie Pani Mojzesowicz Barbary. W trybie informacji publicznej w
początkach lutego wystąpiliśmy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Biuro Powiatowe w
Bydgoszczy z prośbą właśnie o zestawienie ile wniosków w ARiMR w Bydgoszczy było
suszowych zgłoszone. Jaka to była kwota? Ile pieniędzy zostało przyznanych? Ile zostało
wypłaconych? Ile jest postępowań administracyjnych w tzw. przesunięciu terminu? Do marca
rolnicy to mają, więc nie ma wydanych jeszcze decyzji kiedy te pieniądze ewentualnie się
pojawią. Oczekujemy na zwrotną odpowiedź. Teoretycznie powinniśmy ją dostać w ciągu 14
dni. Tak jak każdą informację publiczną.
Radna Pani Ewa Szymańska - Ja może do pana mecenasa. Chciałam zapytać się, czy
zostało to przedstawione jako Apel, ale czy musimy rozpatrywać to jako projekt?
Mecenas Pan Rafał Bułka - Tak naprawdę Państwo podejmujecie Apel w takim samym trybie
jak podejmujecie uchwały. Więc to co zostało odczytane to jest projektem. A jak Państwo to
przegłosujecie to będzie wtedy dopiero Apelem.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Stwierdzam, że 19 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie Apel
przyjęła.
Nieobecni radni Pan Artur Koper i Pan Olech Raddatz.
Obecnych 19 radnych.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk ogłosiła 10 minut przerwy
w obradach.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk po przerwie wznowiła
obrady sesji.
15. Zapytania, wnioski i informacje.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Proszę kto z Państwa ma
jakieś wnioski, zapytania i informacje.
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Radna Pani Mirosława Holka – Składam wniosek. Proszę o informację jak wygląda
sprawa montażu lustra we Wtelnie na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Pogodnej. Informuję,
że wniosek złożyłam dnia 30 maja 2019 roku na IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Odpowiedź otrzymałam, że sprawa została przekazana do Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie. Do dzisiejszego dnia lustra nie zostały
zamontowane. Proszę o szybką interwencję w tej sprawie. Ponieważ to miejsce jest
bardzo niebezpieczne.
Radny Pan Henryk Borowicz – Mam taki wniosek do przekazania. W związku z
trudnościami dostępu do transformatora ze stacji Wierzchucin Królewski Nr 1 znajdujący
się na działce prywatnej. I bym bardzo prosił żeby ten transformator umieścić poza działką
prywatną.
Radna Pani Ewa Szymańska - Ja mam zapytanie dotyczące drugiego terminu wspólnego
posiedzenia komisji. Czy jest ustalony drugi termin wspólnego posiedzenia komisji
dotyczący projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim?
Radna Pani Małgorzata Szymczak – Mam dwa wnioski, które przygotowane zostały,
sprecyzowane przez Pana Sołtysa Sołectwa Samociążek Pana Adama Bronę i podpisane
przeze mnie oraz prze Pana radnego Piotra Miterę. Jeden z nich brzmi następująco:
Doszły nas informacje, iż w okolicach marca tego roku zostanie ogłoszony przetarg
publiczny dotyczący plaży w Samociążku. Jak wszyscy wiemy jest to niebywale urokliwy
teren z plażą wyposażoną w dobrze utrzymany pomost, którym nie może pochwalić się
żadna inna plaża w gminie. Teren ma olbrzymi potencjał na rozwój posiadając budynek
dla sportów wodnych oraz pokaźny otwarty teren oferujący szereg możliwości od
wydarzeń kulturowych po inwestycje sportowe i gastronomiczne. Jest to teren przez wiele
lat służący mieszkańcom Samociążka jak i Koronowa oraz wielu przyjezdnym. Uważamy
więc za bardzo istotne, aby nadal mógł nieodpłatnie służyć mieszkańcom naszej Gminy.
W związku z powyższym jako Sołtys Samociążka wraz z Radnymi Małgorzatą Szymczak
oraz Piotrem Miterą pragniemy prosić Burmistrza o przystąpienie Gminy do przetargu
publicznego dotyczącego się plaży w Samociążku.
Drugi wniosek dotyczący Sołectwa Samociążek brzmi następująco: Przez zamek wodny
należący do Elektrowni Wodnej w Samociążku wiedzie ścieżka udostępniona dla
pieszych. Za kilka miesięcy teren ten zostanie definitywnie zamknięty. Spowodowane jest
to wpisaniem elektrowni na listę obiektów strategicznych. Tym samym mieszkańcy, którzy
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chcą odwiedzić rodzinę lub sąsiadów mieszkających po drugiej stronie kanału lateralnego
lub udać się pieszo lub rowerem do Koronowa, będą zmuszeni sporo nadłożyć, udając się
okrężną drogą. Wiele lat temu, kiedy budowano elektrownię w Samociążku sołectwo
zostało podzielone na dwie części. Dostęp do własnych ziem rolnych jak i rodzin
rozdzielonych powstającym wówczas kanałem został utrudniony i z tego powodu
mieszkańcy otrzymali możliwość komunikowania się na pieszo oraz pojazdami przez
zamek wodny w Samociążku. Przez lata dostęp ten został odebrany, pozostawiając
wszakże możliwość ruchu pieszego. To również będzie nam wkrótce odebrane. W
związku z powyższym jako Sołtys Samociążka wraz z Radnymi Małgorzatą Szymczak
oraz Piotrem Miterą, pragniemy prosić Pana Bburmistrza o wystosowanie prośby do
odpowiedniej jednostki Enei o rozpatrzenie możliwości stworzenia alternatywnej pieszej
przeprawy tak, aby jak to zawsze bywało, mieszkańcy mogli przemieszczać się na obie
strony kanału. Przeprawa ta mogłaby znajdować się na działkach oznaczonych numerami
146 czyli przedłużenie ul. Nad Brdą lub 185/6 czyli przedłużenie ulicy Osada Leśna, które
przez działkę 197/1 połączyłoby się tym samym z ulicą Igrzyskową.
Radny Pan Piotr Mitera - Ja również pozwolę sobie odczytać wniosek sformułowany
przez Sołtysa Samociążka. Plac zabawa zlokalizowany na terenie rekreacyjnym – boisku
w Samociążku służy szerokiej liczbie mieszkańców Samociążka jak i Koronowa
mieszkających na osiedlu Samociążek. Niestety po raz kolejny został zdemolowany. Tym
razem udało się na czas zawiadomić policję. Zostało również zgłoszone na policji
zniszczenie mienia. Aktualnie sprawa jest prowadzona przez prokuraturę. Demolowanie
placu zabaw odbywa się od kilku lat i nie jesteśmy w stanie skutecznie tego powstrzymać.
W roku 2020 przeznaczyliśmy w funduszu sołeckim pewną sumę na wymianę jednego z
elementów owego placu zabaw, aby mógł na nowo bezpiecznie służyć dzieciom. Mamy
niestety uzasadnione obawy, iż w krótkim czasie zostanie on również zdemolowany. Żeby
temu zapobiec chcielibyśmy umieścić kamerę na tym placu zabaw, aby móc skutecznie
odstraszać sprawców lub skutecznie ich ścigać. Przeznaczyliśmy ta ten cel drobna kwotę
w funduszu sołeckim na 2020 rok. Liczymy jednak na to, że burmistrz poprze nasz pomysł
oraz umożliwi podpięcie owej kamery pod system monitoringu Miasta Koronowo. Zwiększy
to znacząco możliwość monitoringu naszego placu zabaw. Ponieważ będzie to się wiązało
z dodatkowym kosztem ja jako Sołtys Samociążka wraz z radnymi Panią Małgorzatą
Szymczak oraz Piotrem Miterą, pragniemy prosić burmistrza o dodatkowe wsparcie
projektu, aby podpięcie pod monitoring miasta było możliwe.
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Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Pierwsze zapytanie. W związku z pojawieniem się
na pomnikach na cmentarzu komunalnym naklejek informujących o pilnym pojawieniu się
z Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koronowie celem
którego było uiszczenie dodatkowej opłaty. Składam pytania: Na jaki cel zbierano te
środki? Na podstawie jakich przepisów? Na co zostały wykorzystane? Kto był inicjatorem
tego pomysłu? Proszę o szczegółowe wyliczenia dotyczące przedstawionej stawki. Sam
osobiście się pojawiłem. Rzeczywiście za 15 lat otrzymałem naliczenie, więc chciałbym
wiedzieć tak naprawdę na co to pójdzie.
Drugie zapytanie Czy zwiększenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w
rozdziałach 70005, 85501, 85502, 85504 dotyczy już wypłaconych tzw. „13” za rok 2019?
Mam również wniosek i prośbę o zamieszczenie w programie eSesja projektów uchwał,
których nie przekazano radnym na XXII sesji - dot. pkt. 14a), 14b), 14c), 14d) oraz projektu
Apelu Rady Miejskiej w Koronowie. I jedno jeszcze otrzymałem takie pismo z Osiedlowego
Komitetu Samorządu Mieszkańców Nr 3 z prośbą o odczytanie i z prośbą o interwencję.
Dotyczy utrzymania na określonym poziomie jakości nawierzchni ul. Lipkusz na osiedlu
Pieczyska – Tuszyny. W związku z licznymi zgłoszeniami, apelami oraz prośbami
mieszkańców osiedla Pieczyska wyrażonymi na piśmie drogą e-mailową, drogą
telefoniczną i poprzez osobiste wizyty w zarządzie dróg gminnych w ZGKiM w Koronowie,
które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat i dotyczy sprawy bardzo niskiego
poziomu jakości nawierzchni drogi Lipkusz w Pieczyskach, za pośrednictwem Pana
radnego Stanisława Gliszczyńskiego, Rada Osiedlowa występuje do Szanownej Rady w
imieniu wszystkich mieszkańców osiedla oraz użytkowników tej drogi z wnioskiem o
adekwatną interwencję, która przyczyni się do zaprzestania stosowania doraźnych
środków takich jak: wizja lokalna, równanie, walcowanie i ubijanie nawierzchni, które w
zależności od warunków atmosferycznych nie przynoszą efektów w dłuższej perspektywie
czasu, a tylko generują koszty. Prosimy o wdrożenie działań, które przyniosą efekt na
dłuższy czas, w tym możliwości nawiezienia tłucznia, gruzu lub innego kruszywa o takiej
jakości, co zapewni określoną trwałość i zapewni trwałość nawierzchni na dłuższy okres
czasu.
Przewodnicząca obrad Katarzyna Szulta – Romaniuk – O głos prosi Pan Wąsowicz.
Szanowni Radni czy zgadzacie się, żeby Pan Wąsowicz zabrał głos?
Kto z Państwa jest za tym, żeby Pan Rafał Wąsowicz zabrał głos na dzisiejszej sesji?
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Głosowanie
„za” – 17 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujące się” – 2 głosy
Pan Rafał Wąsowicz - Szanowni Państwo w imieniu OKSM nr 2 , mieliśmy zebranie 12
lutego 2020 r. z mieszkańcami. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede
wszystkim skwer koło przedszkola jest rozjeżdżany przez rodziców dowożących dzieci do
tego przedszkola. W ubiegłym roku już ten temat był poruszany i Pan wiceburmistrz
Kazimierski poinformował, że firma która remontowała to przedszkole miała ten skwer
przywrócić do stanu pierwotnego. Więc podnieść tam krawężniki i trawę posiać. To się do
dzisiaj nie zrealizowało. Inna kwestia to jest zbliżający się sezon turystyczny i odwieczny
temat publicznej toalety. Więc chcielibyśmy zapytać gdzie to będzie. I jakie są plany jeśli
chodzi o pomysł publicznej toalety tutaj w PIT na rynku? Kolejna kwestia to jest kwestia ul.
Dworcowej i ogrodowej. Wiem, że ma być od początku marca projekt przebudowy tej
drogi. My postulowaliśmy o gazociąg w ciągu tych dwóch ulic. Zbieraliśmy też podpisy
wśród mieszkańców. A jeszcze no tak „rzutem na taśmę” wczoraj dostałem informację od
PKP PLK, że Spółka gazownicza złożyła właśnie wniosek o przebicie się pod torami
pomiędzy Al. Wolności a ul. Witosa. No i tam będzie oczywiście decyzja pozytywna.
Kolejna kwestia to jeszcze w kwestii tego parkingu to może przy przedszkolu żeby taka
tablica powstała dla tych rodziców, że parking jest g na ul. Dworcowej, tam koło tego
drugiego przedszkola. I teraz jeszcze tak ode mnie prywatnie bym chciał poprosić
Państwa radnych o niepodejmowanie uchwały jeśli chodzi o petycje, która wpłynęła w
grudniu, a w dniu wczorajszym była zamieszczona na BIP-ie. Odnośnie parkingów
uważam, że należy oddzielić państwo od kościoła. Kościół nie jest ciałem stanowiącym
prawo w naszym kraju. A takie z praktycznego punktu widzenia darmowe parkingi przy
każdym urzędzie no to każdy sobie zacznie wtedy załatwiać sprawy. I kwestia jeszcze
kolejna, ostatnia. Tak ode mnie prywatnie. Ponieważ już jedno pytanie wysłałem do Pana
burmistrza na sekretariat. Ale też mam prośbę do Państwa radnych odnośnie połączenia
kolejowego. No projekt tego połączenia był prezentowany na sesji sejmiku województwa w
poniedziałek. Opracowany przez Urząd Marszałkowski i tam była też informacja, że
konsultacje w tej sprawie można zgłaszać do 10 marca i bardzo bym Państwa prosił
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żebyście się zaangażowali. I żeby każdy z Państwa taki udział swój w tych konsultacjach
też miał.
Przewodnicząca obrad Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ja mam tylko takie pytanie
Panie Wąsowicz czy ta konsultacja odnośnie tej linii kolejowej tak. To w jaki sposób to
można zrobić?
Pan Rafał Wąsowicz – Przez Internet.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – W tym punkcie mamy
także Informacje. Tak? I odnośnie tego, co odpowiadałem Pani Radnej Mojzesowicz
okazuje się, że pismo informujące o rozmiarach pomocy jednak wpłynęła w ostatniej chwili
tutaj do nas do urzędu. Tak więc zgodnie z informacją udzieloną przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko – Pomorski Oddział Regionalny. W
odpowiedzi na treść punktu 1, Pana wniosku informuję, że producenci rolni z terenu gminy
Koronowo złożyli do Biura Powiatowego ARiMR w Bydgoszczy 442 wnioski o udzielenie
pomocy w związku z szkodami w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w
2019 roku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub
powodzi powstałych na powierzchni uprawy, które objęło co najmniej 30% danej uprawy 442. W odpowiedzi na treść punktu 2, Pana wniosku informuję, że do dnia 31 stycznia
2020 r. kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bydgoszczy wydał 160 decyzji w sprawach
o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi w 2019
roku huraganu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych, powodzi powstałych na
powierzchni uprawy, które objęło co najmniej 30% danej uprawy na powierzchni uprawy,
które objęło co najmniej 30% danej uprawy przyznając producentom rolnym z terenu
gminy Koronowo pomoc finansową łącznie w kwocie 1.992.097,08 zł. W odpowiedzi na
treść punktu 3, Pana wniosku informuję, że kwota pomocy jaka została przekazana
producentom rolnym z terenu gminy Koronowo w związku ze szkodami w uprawach
rolnych danej uprawy do dnia 31 stycznia 2020 r. wyniosła 1.992.097,08 zł. i
najistotniejsze ile jeszcze wniosków jeszcze leży bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na treść
punktu 4, Pana wniosku informuję, że kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bydgoszczy
przedłużył postępowanie 282 w sprawach o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w
uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem spowodowanymi w 2019 roku suszy
które objęło co najmniej 30% danej uprawy na powierzchni uprawy, i dotyczyło
producentów rolnych. które objęło co najmniej 30% danej uprawy przyznając producentom
rolnym z terenu gminy Koronowo.
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Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Jeden wniosek mi umknął. Proszę o udostępnienie
wyliczenia stawki za odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych – 20 zł na
osobę.
16. Składanie interpelacji.
Radni interpelacji nie złożyli.
17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Najpierw tak, pytanie Pani Radnej
Holki o lustro we Wtelnie na ul. Dworcowej. Sprawdziłem w zakładzie gospodarki na jakim
to jest etapie. Faktycznie czy to jest już w trakcie.
Jeśli chodzi o radnego Borowicza i transformator na działce prywatnej to burmistrz
Marszelski.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – W gminie Koronowo jest
łącznie kilkaset punktów poboru energii elektrycznej gminy związanych tez z oświetleniem
ulicznym, ale nie tylko. Jeżeli dobrze ten temat kojarzę to transformator ten służy zasilaniu
nie tylko sieci oświetleniowej ale dystrybucyjnej i skoro jest w działce prywatnej, to by
musiałaby być zrobiona przebudowa usunięcie kolizji. Ale według mnie gmina nawet nie
byłaby tutaj władną, żeby takiej przebudowy dokonać. To by musiało być związane z jakąś
inwestycją. Ja sobie przypominam, że jakiś rozwiązań dotyczących dostępu do tej szafki
myśmy poszukiwali już wcześniej i na jakimś tam etapie rokowań wyniki były całkiem
pozytywne. Zajmiemy się tematem, ale uważam tutaj z całym szacunkiem, że wyniesienie
transformatora to kosztowałoby bardzo dużo pieniędzy i nie byłoby zasadne. W każdym
razie rozpatrzymy.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Jeśli chodzi o zapytanie radnej
Szymańskiej i wspólna komisja oświaty, że tak powiem. Jak najbardziej odbędzie się ona
w marcu. Rozmawialiśmy już z M-GZE. Mają dla Państwa tylko przygotować szczegółowe
informacje o demografii w gminie Koronowo, wszystkie informacje, które będą Państwu
potrzebne i będziemy proponować Państwu wyjście do innej szkoły tym razem szkoły Nr 2
w Koronowie. Także dostaniecie Państwo oczywiście wcześniej materiały i zapraszamy na
tą komisję. Jeśli zaś chodzi o plażę w Pieczyskach to 20 stycznia odbyliśmy z burmistrzem
Marszelskim spotkanie w Enei. Nie ma jeszcze żadnych wiążących deklaracji ze strony
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Enei. Czy będzie to przetarg, czy nie będzie przetargu. Oni sami, że tak powiem jeszcze
nie określili. Więc jestem zaskoczony tą informacją. Dwa tygodnie temu burmistrz
Kazimierski również tam dzwonił i jeszcze nie ma żadnych ustaleń o żadnym przetargu.
Także jeśli się pojawi, gdziekolwiek będziemy, prosić Państwa o delegacje to tego by móc
przede wszystkim startować w tym przetargu. Jeśli chodzi o zamek wodny na elektrowni to
również 30 stycznia na tej naradzie w Enei poruszaliśmy ten temat. I może tu więcej
burmistrz Marszelski, bo to właściwie są względy bezpieczeństwa.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Tytułem kilku słów
wyjaśnienia bez brnięcia w jakieś tam tajemnice. Tak się składa, że obiekty elektrowni
wodnej muszą mieć plany ochrony zgodnie z tymi przepisami, które wchodziły i wchodzą.
Gdy byliśmy właśnie z Panem burmistrzem 30 stycznia w elektrowni w Samociążku Pan
dyrektor informował nas, że bardzo pracują nad tym rozwiązaniem żeby była możliwość,
tam musi i tak być furtka otwierana zdalnie, kamera. Bardzo pracują nad możliwością żeby
pojedyncze osoby mogły przechodzić. Taki plan ochrony postarają się po prostu
zatwierdzić. Ta informacja, no to jest różnica tutaj dwudziestu paru dni. Skontaktujemy się
z elektrownią, czy coś w tym stanie się zmieniło. Ale muszę tutaj Państwa o tym
poinformować, że zarówno tama na Pieczyskach jak i Elektrownia Wodna w Samociążku
muszą być po prostu chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
zwalczania różnych zjawisk związanych z terroryzmem i pewne rygory, o których nie było
mowy 40 czy 50 lat temu kiedy te obiekty powstawały. Obecnie te rygory mają miejsce.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Co do wniosku radnego Mitery w
sprawie placu zabaw to jeszcze dzisiaj zlecimy czy jesteśmy w stanie wpiąć monitoring w
nasz system wizyjny, żeby to zrobić. Jak najbardziej słuszny wniosek i tak jak mówię
zrobimy to niezwłocznie. Jeśli chodzi o naklejki na pomnikach to oczywiście odniesiemy
się na piśmie. Ale z tego co wiem ustaliliśmy przed chwileczką, że jest to rozporządzenie
byłego prezesa. Rada Nadzorcza analizuje tą sprawę, aby to zlikwidować. Bo też się nie
zgadzamy po części z tymi opłatami dodatkowymi za groby. Słuszna uwaga, dziękuję.
Jeśli chodzi o Pana Wąsowicza skwer przy przedszkolu to ostatnie rozmowy tu prowadził
pan burmistrz Kazimierski, więc proszę.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Znaczy się, co do tego skweru
to tak. Wykonawca miał odtworzyć wszelką infrastrukturę, którą zniszczył w momencie
wykonywania inwestycji przy ul. Paderewskiego. Na chwile obecną M-GZE bardzo
intensywnie przy współudziale urzędu pracuje również nad sporządzeniem protokołów
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usterek do usunięcia z kilku inwestycji prowadzonych przez tego wykonawcę i to jesteśmy
w trakcie. Mamy nadzieję, że usuwając tamte usterki również naprawi ten skwer , do
którego obligowała tak naprawdę umowa. Co do ul. Ogrodowej, to pozwolenia na budowę
tej ulicy my już otrzymaliśmy, a co do przekopu przez spółkę gazową pod PKP, to wiąże
się to w pierwszej kolejności z podłączeniem Zakładu Karnego do sieci gazowej. W tym
celu ten przekop jest realizowany. Sama spółka jak najbardziej wykazywała docelowo, że
nie bardzo ul. Ogrodową, ale ul. Kwiatową byliby bardziej zainteresowani prowadzeniu
gazociągu. Bo stamtąd mogliby zarówno podłączyć domy z ul. Ogrodowej jak i ul.
Dworcowej. Co do toalety publicznej to na chwilę obecną jest ona umiejscowiona na PKS,
na tyle zakładu fryzjerskiego. A nadal tak naprawdę jest w realizacji projekt wykonania
szaletu miejskiego przy rynku. Konsultacje odnośnie linii kolejowych jak najbardziej
zapoznamy się i też będziemy tam wysyłać swoje wnioski.

18. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca rady Miejskiej w Koronowie
Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk zamknęła XXII sesję Rady Miejskiej w Koronowie

Sesja trwała od godziny 12.00 do godziny 14:52:37

Koronowo, 09 marzec 2020 r.
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda - Joras - Biuro Rady
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/Katarzyna Szulta-Romaniuk
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