OR-RM.0002.4.8.2020
Protokół Nr XXIV/20
z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 29 kwietnia 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 XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXIV 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 XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni Radni Pani Katarzyna Karwat.
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. Pana Patryka Mikołajewskiego - Burmistrza Koronowa, Zastępcę Burmistrza
Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego, Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana
Piotra Kazimierskiego, Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek.
3. Pana mecenasa Rafała Bułkę.
4. Wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo oglądających transmisję obrad sesji.
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?
W związku z tym porządek obrad wygląda następująco:
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: XXII i XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo za
rok 2019”.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
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i udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Koronowie za rok 2019.
9. Informacje:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w 2019 r. na terenie Gminy Koronowo.
b) Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Koronowie o stanie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w 2019 r. na terenie Gminy Koronowo.
10. Rozpatrzenie

projektu

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Koronowo na rok 2020.
13. Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania

wykazu

lasów

wnioskowanych do uznania za lasy ochronne, położonych na terenie Gminy Koronowo,
pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Runowo.
14. Zapytania, wnioski i informacje.
15. Składanie interpelacji.
16. Ocena zasobów pomocy społecznej.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad XXIV sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: XXII i XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przechodzimy do punktu
czwartego porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad: XXII i XXIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej
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w Koronowie?
„za”- 20 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 XXIII nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Koronowie?
„za”- 20 głosów
„przeciw” – 0 głosów
„wstrzymujące się” – 0 głosów
W związku z tym protokół został przyjęty.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
piątego

porządku obrad sesji, do sprawozdania Burmistrza Koronowa z działalności

międzysesyjnej.
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
To sprawozdanie zostało zamieszczone na eSesji. Natomiast jeszcze w tym punkcie
zamieszczono informację na temat działań podejmowanych przez Gminę Koronowo w
związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS – CoV – 2. O
przedstawienie tej informacji proszę Pana burmistrza Patryka Mikołajewskiego.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Jak zawsze miałem przedstawić swoje
sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, ale dziś niestety nie jest jak zawsze. Jest
inaczej.

Ogłoszony stan epidemii spowodował zmiany i przewartościowanie w życiu

publicznym oraz społecznym. Postanowiłem swoje wystąpienie ograniczyć do minimum.
Treść sprawozdania jest dostępna w formie załącznika do porządku obrad. Więc skupię się
na najistotniejszych kwestiach. W minionym czasie priorytetem stało się zapewnienie
sprawnego i płynnego działania urzędu. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i
mieszkańcom. Diagnozowanie, eliminowanie zagrożenia w związku z COVID – 19.
Rozpoznanie potrzeb w zakresie realizacji opieki medycznej. Zapewnienie środków ochrony
osobistej

zgodnie

z wytycznymi

Rządu

dla

służb

medycznych

i

mieszkańców.

Zdiagnozowanie potrzeb uczniów, nauczycieli szkół w zakresie wdrożenia zdalnego
nauczania i wile innych wynikających z odrębnych ustaw oraz rozporządzeń. W pierwszym
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etapie działania te skoncentrowane były na prowadzeniu akcji informacyjnej za
pośrednictwem strony internetowej www.koronowo.pl oraz mediów społecznościowych w
tym facebook, gdzie zamieszczano materiały związane z koronawirusem. Podstawowych
zasad bezpieczeństwa. Wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek gminnych
oraz innych instytucji obsługujących mieszkańców naszej gminy. Zamieszczaliśmy również
informacje dla osób przebywających na kwarantannie oraz informacje o możliwości
wsparcia psychologicznego dla tych osób oraz ich rodzin. Wszystkie te działania
prowadzone były i są w dalszym ciągu w celu jak najszybszego rozpropagowania informacji
w tym zakresie. Na bieżąco realizowane były również polecenia, wytyczne oraz
rekomendacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Wydawane jeszcze przed wejściem w
życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca. Dotyczyły one m. in. sporządzenia
wykazu zakładów opieki zdrowotnej oraz obiektów użyteczności publicznej

na terenie

naszej gminy przeznaczonych do leczenia i izolowania w kwarantannie. Konieczności
informowania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o każdym incydencie
związanym z podejrzeniem koronawirusa. Ograniczenie, a następnie odwołanie imprez
artystycznych i rozrywkowych, wyjazdów zbiorowych zwłaszcza dzieci oraz młodzieży.
Zawieszenie działalności w formie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach
dziecięcych. Znieśliśmy również płatność za miesiąc kwiecień całkowicie. Zamknięcie
obiektów sportowych, zachowania szczególnej ostrożności przy realizacji zadania w
zakresie realizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Czasowego zawieszenia a następnie zamknięcia
działalności placówek wsparcia dziennego centrum integracji społecznej. Reorganizacja
podmiotów

leczniczych.

Maksymalnego

rozszerzenia

telerejestracji

i

teleporad.

Zabezpieczenia dostaw wody i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz odpadów
komunalnych. W tym celu 12 marca wydałem zarządzenie w sprawie powołania zespołu do
sytuacji kryzysowej w związku z wystąpieniem wirusa. Przewodniczącym tego zespołu
został mój zastępca Pan Sławomir Marszelski. Zgodnie z poleceniem Wojewody Kujawsko
– Pomorskiego wszystkie gminy zostały również zobowiązane do wyznaczenia i
zorganizowania miejsc kwarantanny zbiorowej. Co też uczyniliśmy i mamy takie miejsca na
hali widowiskowo – sportowej oraz na budynkach socjalnych przy stadionie Victorii
Koronowo. Mieliśmy już tam kilku pensjonariuszy, jeśli mogę w ten sposób powiedzieć.
Wskazaliśmy również trzy obiekty hotelowe z naszej gminy. Ale te będziemy używać w
przyszłym czasie jeśli nasze obiekty zostaną zapełnione. Chociaż mieliśmy już raz taki
przypadek. W dniu 14 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego.
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Dlatego też Urząd Miejski w Koronowie przystąpił do ograniczenia do minimum osobistego
załatwiania spraw w urzędzie oraz do obsługi interesantów. Głównie w formie elektronicznej
oraz emailowej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Staraliśmy się ograniczyć
do minimum zagrożenie dla naszych pracowników. Podjęto również decyzję o przekazaniu
części wyposażenia będącego na stanie gminnego magazynu obrony cywilnej dla potrzeb
pogotowania ratunkowego w Koronowie, komisariatu policji oraz jednostek OSP z terenu
naszej gminy. Czyli służb jak najbardziej narażonych na kontakt z osobami zakażonymi,
które do tej pory posiadały niewystarczające zaopatrzenie w tym zakresie. Niezwłocznie po
spotkaniu Burmistrz Koronowa wystąpił Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z prośbą o
pozyskanie

z

Agencji

Rezerw

Materiałowych

środków

ochrony

indywidualnej

z

przeznaczeniem dla służb z terenu Koronowa i na bieżąco są te materiały dostarczane.
Chciałem Państwu nadmienić, że co drugi dzień odbywamy tetekonferencję z urzędem
wojewódzkim na temat nowych rozporządzeń m. in. jeśli chodzi o odbieranie nieczystości i
nieczystości płynnych, materiałów ochronnych oraz samego funkcjonowania naszej gminy
na tych nowych kryzysowych zasadach. Żywność bardzo ważny aspekt. Zapewnienie
żywności zgodnie z wytycznymi wojewody organizowane jest przez Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, którego pracownicy są w stałym kontakcie z
osobami na kwarantannie. Na początku ze względu, że tak powiem na delikatny dysonans
prawny, nikt nie chciał tych posiłków dowozić. Doszło do tego, że woził je burmistrz
Kazimierski. Teraz mamy to już rozwiązane. Wożą nasi kierowcy OSP. Oczywiście
zabezpieczeni strojami ochronnymi. Ciepłe posiłki oraz produkty żywnościowe dostarczane
są codziennie do osób przeważnie na kwarantannie. Jest to jeden ciepły posiłek. Natomiast
odbiorem odpadów z miejsc kwarantanny zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej. W tym celu opracowano stosowne wytyczne oraz przygotowano informacje
dla osób przebywających na kwarantannie, aby miały wiedzę w jaki sposób powinny
postępować z tego typu odpadami. Urząd Miejski nawiązał również współpracę z Kujawsko
– Pomorską Brygada Obrony Terytorialnej celem udzielenia pomocy w zbiórce i transporcie
żywności, leków, środków ochrony. Na chwilę obecną działania prowadzone są przy
wykorzystaniu sił i środków znajdujących się w dyspozycji Gminy Koronowo. Inaczej ma się
sprawdzanie ludzi na kwarantannie. To robią też jednostki zewnętrzne łącznie z
żandarmerią wojskową. Wszystkie wyżej wymienione działania miały na celu zapewnienie
wszelkiej możliwości pomocy osobom odbywającym obowiązkową kwarantannę. Istotną
rolę w tym zakresie odgrywało również Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,
któremu bardzo muszę podziękować z tego miejsca. I chcę przede wszystkim za ich pracę.
Bo naprawdę pracują ofiarnie, że tak powiem nawet nie w swoich godzinach pracy. GCZK,
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które drogą służbową uzyskują i przekazują niezbędne informacje dla osób w kwarantannie.
Głównym dysponentem tych
przekazujemy

poprzez

informacji był wcześniej sanepid. Teraz jest wojewoda. A

GCZK.

W

celu

zapewnienia

maksymalnego

poziomu

bezpieczeństwa pracownicy Urzędu Miejskiego w Koronowie zostali podzieleni na dwa
niezależne zespoły, które nie mają ze sobą żadnej styczności. Zespoły pracują wymiennie
w trybie stacjonarnym lub w pracy zdalnej. Wypożyczyliśmy też część sprzętu
komputerowego do domu dla pracowników. Aby jak najbardziej ograniczyć tutaj wzajemne
kontakty. Zaletą tego rozwiązania jest w przypadku wykrycia zakażenia koronawirusem u
jednego z pracowników urzędu na kwarantannę zostanie skierowana tylko połowa załogi. A
druga będzie mogła w dalszym ciągu wykonywać swoje zadania. Kierownictwo urzędu
regularnie bierze udział w telekonferencjach z wojewodą. Jak już wspominałem tutaj, że
praktycznie co drugi dzień są takie telekonferencje. Znaczne środki z budżetu Gminy
Koronowo są przeznaczane na realizację działań związanych z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa. W tym celu zakupiono, część zakupów znajduje się w trakcie realizacji ze
względu na to, że ceny bardzo szybko się zmieniają. Właściwie nie jesteśmy w stanie
nadążyć nad respiratorami czy środkami do dezynfekcji, czy maszynami do dezynfekcji. Te
ceny rosną tak szybko, że gdy Państwo przegłosujecie pewną sumę, już wieczorem te ceny
są zupełnie inne. I zakupiliśmy i w trakcie mamy środki czystości w tym 325 litrów płynu do
dezynfekcji rąk i powierzchni, 60 litrów mydła w płynie, 25 pojemników z dozownikiem, 80
sztuk żeli. Środki ochrony osobistej w tym 8 tysięcy sztuk rękawic jednorazowych. Te środki
były rozdysponowane do GCZK, pogotowie, nasze podległe jednostki i zakład gospodarki
komunalnej. Siedem płyt z pleksy, z których wykonywano osłony dla pracowników urzędu.
Mobilne urządzenia nagłaśniające montowane na samochodach dzięki, którym jest
możliwość nadawania komunikatów. Na pewno Państwo się spotkaliście. Komunikaty te
wygłaszane są właściwie w każdym sołectwie i kilkakrotnie objeżdżane były wszystkie
osiedla mieszkaniowe w Koronowie. Wyposażenie miejsc kwarantanny zbiorowej w tym 20
sztuk łóżek składanych, 20 sztuk materacy oraz środki czystości. Sprzęt do odkażania
terenów i pomieszczeń w tym trzy opryskiwacze ciśnieniowe oraz środek do odkażania.
Ponadto w dniu 1 kwietnia złożono zamówienie na zakup urządzenia do dezynfekcji wraz
ze środkiem dezynfekującym. Zakup tego urządzenia dofinansowany będzie ze środków
przekazanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w kwocie 16.202,00 zł. niemniej
jednak działania związane z dezynfekcją miejsc publicznych prowadzone są już obecnie. W
tym celu 11 kwietnia została przeprowadzona przez specjalistyczne służby dezynfekcja
miejsc publicznych na terenie miasta Koronowo: rynek, skwery, przystanek autobusowy,
ulica Paderewskiego oraz wiaty przystankowe. Teren przy SP ZOZ w Koronowie i inne.
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Gmina Koronowo dofinansowała również kwotą 47.000,00 zł zakup urządzenia do
odkażania oraz dwóch respiratorów z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie. W tym celu 18 marca zawarto umowę z
udzieleniem dotacji pomiędzy Gminą Koronowo a SP ZOZ w Koronowie. W przypadku
funkcjonowania szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina, autonomiczne
działania prowadzone były przez dyrektorów tych placówek oraz koordynowane przez sztab
kryzysowy. W okresie od 12 do 24 marca oraz 25 od kiedy to obowiązuje nauczanie zdalne,
wykonywane jest ono automatycznie przez wszystkich nauczycieli w różnych grupach.
Wszystkie szkoły wprowadziły procedury zdalnej pracy z uczniem. Do kontaktu z uczniami,
rodzicami oraz przekazywanie przygotowanych materiałów edukacyjnych, scenariuszy
zajęć, instrukcji, a także przekazywania informacji zdrowotnych używane są przede
wszystkim e-dziennik i dysk w chmurze. Nadmieniam, że Gmina Koronowo złożyła wniosek
o grant na zadanie pt. Zakup komputerów – zdalna szkoła, w ramach projektu zdalna szkoła
– wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. I dostaliśmy
to dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł. wniosek dotyczył zakupu 42 laptopów,
komputerów, które użyczone zostaną uczniom. Zadanie to zostanie wprowadzone do
budżetu Gminy Koronowo na sesji w dniu 29 kwietnia br. czyli dzisiaj. Z istotniejszych
działań

przedstawionych przez SP ZOZ w Koronowie należy wymienić: ograniczenie

bezpośredniego dostępu pacjentów do rejestracji w Przychodni Rejonowej, utworzenie
śluzy, w której personel medyczny zabezpieczony jest przez środki ochrony osobistej.
Przed przychodnią postawiony został również namiot. Na pewno Państwo zwróciliście
uwagę, w którym pacjenci w bezpiecznej odległości oczekują na wejście do przychodni.
Uruchomione zostały również tele porady oraz założenie skrzynek pocztowych za
pośrednictwem, których pacjent składa zamówienie na powyższe leki. Odstąpienie od
szczepień ochronnych dla dzieci począwszy od 20 marca. Zawieszenie zabiegów
rehabilitacyjnych, programów profilaktycznych, badań bilansowych dzieci, ograniczenie
przyjęć specjalistów do minimum. Utworzenie również izolatki dla pacjenta „0”. W związku z
wystąpieniem

możliwej

kontaminacji,

perspektywicznie

wśród

załogi

pogotowia

ratunkowego dokonano dyslokacji zespołów ratownictwa medycznego zespół P został
przeniesiony do budynku administracji SP ZOZ przy ul. Dworcowej, natomiast zespół
transportu medycznego został przeniesiony do Ośrodka Zdrowia w Mąkowarsku. Na chwilę
obecną SP ZOZ w Koronowie posiada wystarczające zabezpieczenie w środki ochrony
osobistej, środki służące do utrzymywania czystości pomieszczeń. Środki te pozyskane
zostały przez zakupy własne ze wsparcia z Urzędu Miejskiego w Koronowie, Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz dostawy z Agencji Rezerw Materiałowych
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oraz przez wolontariuszy za co bardzo dziękuję. Natomiast Miejsko – Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Koronowie dostosowując się do ograniczeń w związku z koniecznością
zapobiegania rozprzestrzeniania się korona wirusa, wstrzymał zajęcia w obiektach
sportowych, a następnie zamknął place zabaw i parki rehabilitacyjne, skatepark i plażę w
Pieczyskach. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie działa w trzech
niezależnych grupach pracowników, które nie mają osobistego kontaktu ze sobą.
Pracownicy w tych grupach są w zakładzie pracy, pracują w trybie zdalnym i pozostają do
dyspozycji M – GOPS. Ośrodek współpracuje również z grupa facebookową „Widzialna
ręka”, której to wolontariusze pomagają podopiecznym M - GOPS w robieniu i dostarczeniu
zakupów, paleniu w piecu itp. Całkowicie wstrzymane zostały specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. M – GOPS również realizuje zadania
związane z dostarczaniem ciepłych posiłków i artykułów spożywczych dla osób
przebywających w obowiązkowej kwarantannie. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
postępuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i w związku, z tym do odwołania
obowiązuje ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi formami kultury,
rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym lub w pozostałych
miejscach. MGOK przystąpił również do działań z kulturalnej animacji zdalnej, nagrania
wideo w sieci. Materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym zawierającymi treści
podnoszące świadomość społeczną o pandemii prezentowanymi w cyklu „Kulturalnie z
korona wirusem”. ZGKiM – siedziba zakładu gospodarki komunalnej jest zamknięta dla
klientów. Wprowadzono obsługę klientów poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.
Istnieje również możliwość złożenia pisma w specjalnej skrzynce umieszczonej przed
zakładem. Kasa zakładu również została zamknięta. Natomiast płatności realizowane są
przez drogę elektroniczną. Część pracowników biurowych wykonuje również pracę zdalną.
Wstrzymano rzeczowe odczyty wodomierzy i wdrożono odczyty szacunkowe na podstawie
historycznych zużyć wody i ścieków. Targowisko zostało zamknięte, ale od dnia 25 kwietnia
zostało już otwarte przy zachowaniu dodatkowych środków ostrożności.
Przewodnicząca obrad Katarzyna Szulta – Romaniuk - Szanowni Państwo celem
sprawnego przeprowadzenia sesji myślę, że wszelkie zapytania, bo ja również mam
pytania, proszę złożyć na piśmie i odpowiedź otrzymamy w terminie późniejszym. Po to
żeby wiadomo jaką mamy sytuację, ale myślę, że tak będzie najlepiej.

6.

Sprawozdanie

Burmistrza

Koronowa

z

realizacji

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Koronowo za rok 2019”.
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Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
szóstego

porządku obrad sesji, do sprawozdania Burmistrza Koronowa z realizacji

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Koronowo za rok 2019”.
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie zostało zamieszczone na eSesji.
Tu również myślę, że jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania proszę złożyć na piśmie i
otrzymacie Państwo odpowiedź w terminie późniejszym.

7.

Informacja

Przewodniczącej

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

o

złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
siódmego porządku obrad sesji, do Informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie
o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Radni na XXII sesji Rady
Miejskiej w Koronowie w dniu 26 lutego 2020 r. i w okresie międzysesyjnym interpelacji nie
złożyli.
8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za rok 2019.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
ósmego porządku obrad sesji, do informacji z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2019.
Informacja stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Informacja została zamieszczona na eSesji.

str. 10

9. Informacje:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego w 2019 r. na terenie Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad – Przystępujemy do punktu dziewiątego A porządku obrad sesji,
do informacji Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego w 2019 r. na terenie Gminy Koronowo.
Informacja stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie zostało zamieszczone na eSesji.
9b. Informacja Komendanta Miejsko - Gminnego Zarządu OSP w Koronowie o stanie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2019 r. na terenie Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad – Przystępujemy do punktu dziewiątego B porządku obrad sesji, do
informacji Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Koronowie o stanie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego w 2019 r. na terenie Gminy Koronowo.
Informacja stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Sprawozdanie zostało zamieszczone na eSesji.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
dziesiątego 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
XXIV/200/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przechodzimy to punktu
jedenastego 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.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
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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 – Jeżeli chodzi o budżet miałbym takie pytanie
pierwsze czy w tym budżecie, w tym projekcie uchwały jest prawidłowa podstawa prawna
ujęta? Bo mamy proszę Państwa ustawę o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z
2019 r., poz. 506 ze zm. A już wiemy, że jest nowa podstawa tekst jednolity z 2020 r. z 6
kwietnia. A my jesteśmy już 29. W związku z tym uważam, że jest tutaj błąd. Ale mogę się
mylić.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk

- O interpretację prawną

poproszę Pana mecenasa.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Ja chciałem tylko poinformować, że ten tekst jednolity jest
rzeczywiście. Ale on jest z 21 kwietnia, więc w czasie kiedy powstawał ten projekt nie było
go jeszcze opublikowanego. Także to jest Dz. U. 2020 r. poz. 713. Uchwała było
opiniowana nieco wcześniej. Można to zmienić. Nie ma to żadnej doniosłości prawnej.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Pytam czy w tym momencie podejmując uchwałę 29
nie podejmujemy jej ze złą podstawą prawną? Drugie pytanie z mojej strony jeżeli chodzi o
budżet czy w § 1…
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk

- Ja przepraszam czy Pan

mecenas chciał się odnieść do tego pytania teraz? To Panie radny, proszę, Pan mecenas
odpowie teraz.
Mecenas Pan Rafał Bułka – To są tylko dane publikatora, więc tak naprawdę podstawą
prawną jest konkretny przepis ustawy i nie podejmujecie tej uchwały z wadliwą podstawą
prawną. Ale można to skorygować z uwagi na to, że w dniu kiedy podejmujecie tę uchwałę
obowiązuje już inny tekst jednolity. A to są tylko dane o publikacji całej ustawy, a nie
konkretnego przepisu.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Dobrze, to jeżeli już mogę w § 1 pkt 5 i 6 to jest
moje pytanie. Czy to są cytowane z uchwały głównej zapisy? Czy to jest kwestia nowych
wprowadzonych danych?
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Skarbnik Gminy Pani

Alicja Tymek – Przez wiele lat projekty uchwał były

przygotowywane w ten właśnie sposób. I dlaczego pojawia się zapis, wzmianka o zmianie §
5 i § 6 uchwały budżetowej na 2020 r. Ponieważ jak Państwo poniżej czytają w pkt. 7 tegoż
paragrafu jest napisane, że zmiany zostały dokonane w następujących załącznikach i m.in.
załącznik 9 to jest fundusz sołecki Gminy Koronowo ulega zmianie. Czyli on wygląda
inaczej aniżeli do momentu zaproponowanej zmiany. Jak również w § 6 mamy inne
informacje, ponieważ zmienił się załącznik 10. Zmieniły się kwoty dotacji w związku z tym
my je pokazujemy w takiej wielkości, które uwzględniają zaproponowane zmiany w tym
projekcie uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy Pan radny ma jeszcze
pytania?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Ja to rozumiem. Ja ma pytanie tylko czy to jest cytat
z uchwały głównej? Jeżeli jest cytat to powinien być moim zdaniem wzięty w cudzysłowie.
Ale to oczywiście jest kwestia inna. Natomiast jeszcze moje pytanie, zwiększenie w pozycji
31 w załączniku 3 inwestycyjnym jest o 1778,00 zł. czyli tu dziękuję, że przenosimy te
środki od wojewody w swoje miejsce, w które wcześniej zgłaszałem. Ale moje pytanie to
zwiększenie z czego wynika?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek

- Pani przewodnicząca ale ja tego pytania nie

rozumiem. Ponieważ z tego co tutaj w uzasadnieniu jest napisane i również przed sesją
Państwu powiedziałam, że wartość nabycia urządzenia, które jest przewidziane do
dofinasowania z dotacji wymusza potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków, więc nie
rozumiem pytania.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński

- Czyli rozumiem, że jest to wynik

działań

poprzetargowych.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek

- Niekoniecznie poprzetargowych, ponieważ jeśli

Pan radny Gliszczyński zapoznał się z przepisami w zakresie funkcjonowania i
zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, to wie o tym, powinien wiedzieć o tym, że w
tym momencie jesteśmy zwolnieni z obowiązku stosowania zamówień publicznych i wcale
to nie musi być przetarg. Może być również to rozpoznanie rynku cenowe.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński

- Rozpoznanie cenowe nie wynika z ustawy o

zamówieniach publicznych.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Ja bym tylko chciała uzupełnić, że absolutnie
rozpoznanie cenowe to nie przetarg.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Ja jeszcze chciałabym
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wrócić do tej podstawy prawnej. Myślę, że tak proforma moglibyśmy jednak. Czy w takim
razie mam jeszcze pytanie. Czy lepszym rozwiązaniem będzie jednak zmienić tą podstawę
prawną? Czy możemy przy tym pozostać?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Znaczy proszę Państwa te materiały są przygotowywane ze
znacznym wyprzedzeniem na sesję. 21 dopiero ukazała się w dzienniku ustaw, a
aktualizacja była widoczna 22-ego. Musimy rozróżnić tu dwie rzeczy. Podstawa prawna to
jest przepis konkretny na podstawie, którego tę uchwałę Państwo podejmujecie i ta
podstawa się nie zmieniła. Natomiast informacje dotyczące publikacji tekstu jednolitego
całej ustawy są teraz inne. Podejrzewam, że ta to nawet nie jest wada, nieścisłość
występuje teraz we wszystkich czy w większości projektów, którymi Państwo dysponujecie
na tę sesję. W zależności kiedy projekt był opiniowany, kiedy był przygotowywany. A
najprawdopodobniej był przygotowywany po 21 czy 22 kwietnia. Ja zalecam skorygowanie,
ale to nie jest skorygowanie podstawy prawnej, tylko skorygowanie informacji o publikatorze
aktu prawnego, który mówi o całym tekście jednolitym ustawy. Podstawa prawna nie uległa
zmianie. Ale zalecałbym już w ramach autopoprawek we wszystkich projektach ująć i
możecie Państwo to sobie przyjąć, że będzie już ten nowy tekst jednolity. W przypadku
ustawy o samorządzie gminnym.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja mam tylko takie pytanie, przeznaczamy dzisiaj 80 tys. zł
na zakup komputerów i laptopów do zdalnego nauczania dla naszych mieszkańców. I mam
takie pytanie. Czy to każda szkoła to dostanie czy konkretny uczeń. Co później z tymi
laptopami? Czy zostaną przekazane placówkom? Na jaki okres czasu uczniowie otrzymają
to, te komputery?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Dziękuję za to pytanie. To jest tak
Szanowny Panie radny, że dyrektorzy mieli rozeznać na rynku swoim, jeżeli mogę tak
powiedzieć, jakie jest na jego terenie zapotrzebowanie na osoby, które nie posiadają tego.
Te sprzęty zostaną wypożyczone, a później możemy je przekazać placówkom.
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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 „wstrzymujących 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
XXIV/201/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Koronowo

na rok 2020.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
dwunastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2020.
- 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 Dyrektora Miejsko – Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie Pana Macieja Makowskiego.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie Pan Maciej
Makowski przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy Ktoś z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
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Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do 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
XXIV/202/20 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2020.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu lasów
wnioskowanych do uznania za lasy ochronne, położonych na terenie Gminy
Koronowo, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Runowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
trzynastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych do uznania za lasy ochronne, położonych na
terenie Gminy Koronowo, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Runowo.
- 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 Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana
Sławomira Marszelskiego.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Po pierwsze chciałbym
wnieść autopoprawkę. Wkradł nam się literówkowy błąd. Otóż jest w § 1 uchwały
„zaopiniować pozytywnie” powinno być i to niniejszym prostujemy. I w uzasadnieniu też jest
literówka. Powinno być opinia jest „pozytywna”
Projekt uchwały został przedstawiony przez Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana
Sławomira Marszelskiego.
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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 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
XXIV/203/20 w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych do uznania za
lasy ochronne, położonych na terenie Gminy Koronowo, pozostających w zarządzie
Nadleśnictwa Runowo.

14. Zapytania, wnioski i informacje.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
czternastego porządku obrad sesji, do zapytań, wniosków i informacji.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Proszę kto z Państwa ma
jakieś wnioski, zapytania i informacje.
Radny Pan Olech Raddatz – Chciałbym się dowiedzieć jakim środkiem chemicznym 11
kwietnia została przeprowadzona dezynfekcja miejsc publicznych w Koronowie? Poproszę
na piśmie też odpowiedź na to zapytanie. A wniosek. Zwracam się z wnioskiem o
ponowną dezynfekcję miejsc publicznych w mieście Koronowo oraz na terenach wiejskich,
przystanki, skwery z uwzględnieniem szkół w naszej gminie, przed powrotem uczniów do
placówek.
Radna Pani Mirosława Holka – Proszę o ostateczną informację czy i kiedy zostaną
zamontowane lustra na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Pogodnej we Wtelnie. Wnioskuję
już od ponad roku i nadal nie mam odpowiedzi. Czy takim wielkim problemem jest
zamontowanie dwóch luster. Przypominam, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. To
są drobne sprawy Panie burmistrzu. Powinny być w trybie natychmiastowym zrobione. Na
ulicy Pałacowej we Wtelnie proszę o wstawienie znaku Droga bez przejazdu. Na ulicy
Szkolnej proszę o wstawienie znaku informacyjnego Droga gruntowa lub podobnej
informacji dla powstrzymania przejazdu pojazdów ciężarowych chcących ominąć
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Bydgoszcz, a jadących według nawigacji. Co najmniej jeden, dwa samochody w miesiącu
próbują sobie w ten sposób skrócić sobie tędy drogę. Dojeżdżają do ulicy Pałacowej i nie
mają gdzie zawrócić. I też Panie burmistrzu proszę mi powiedzieć kiedy Pan kłamał? Czy
w trakcie naszej rozmowy telefonicznej? Czy na komisji rewizyjnej? Chodzi o dezynfekcję
miejsc publicznych w sołectwach. Obiecał mi Pan, że zostanie to zrobione w najbliższym
czasie. Jednak na komisji rewizyjnej powiedział Pan, że nie będzie, nie ma tego w
planach. Która z Pańskich odpowiedzi jest prawdziwa? Mamy to w planach? Czy nie
mamy? Piąte pytanie czy strażacy jeśli dostaną środek do dezynfekcji z pozytywną opinią
sanepidu będą mogli wykonywać dezynfekcję w sołectwach? Szóste na ulicy Szkolnej
wnioskuję o naprawienie nawierzchni od końca asfaltu do skrzyżowania z ulicą Zbożową,
odgarnięcie pobocza wzdłuż asfaltu, przycięcie gałęzi nad jezdnią, przełożenie kostki
brukowej na chodniku do szkoły, wykonanie studzienki odbierającej wodę sprzed parkingu
szkolnego po drugiej stronie jezdni. Tutaj ten chodnik do szkoły naprawdę jest pozarywany
i jest tam niebezpiecznie. Także bardzo proszę o naprawę. Informuje o nielegalnym
składowisku opon na ulicy Lipowej we Wtelnie. Proszę o ich usunięcie. Sołtys również to
zgłaszał i jeszcze nie zostało to wykonane. Proszę o uzupełnienie poboczy na drodze
Wtelno – Bytkowice.
Radny Pan Henryk Borowicz – Ja mam takie zapytanie. Czy został wyłoniony
wykonawca na kruszenie kamienia i utwardzanie dróg gminnych w Wierzchucinie
Królewskim? Drugie pytanie. Czy został opracowany lub jest w toku projekt przebudowy
budynku komunalnego w Wiskitnie 44? Pytanie trzecie. Co z realizacją zadania
inwestycyjnego na rozbudowę szkoły w Wierzchucinie Królewskim i do kiedy jest ważne
pozwolenie na budowę?

Czy został już wyłoniony wykonawca na modernizację

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koronowo?
Radny Piotr Mitera – Ja mam jedno zapytanie. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest status
drogi ul. Osada Leśna w Samociążku? Ostatnia odpowiedź jaką otrzymałem jest taka, że
planowane przejęcie przez gminę miało nastąpić w miesiącu lutym tego roku. Czy coś się
w tym temacie ruszyło?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Dwa pytania. Pierwsze kto w Gminie Koronowo
wydaje decyzje z upoważnienia burmistrza. Proszę o wykaz osób i zakres. Drugie pytanie.
W jakim terminie powinny być udzielane odpowiedzi na interpelacje i zapytania kierowane
do burmistrza?
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ja również mam wniosek.
Wniosek w sprawie interwencji o zmianę organizacji ruchu na ul. ks Hamerskiego w
Tryszczynie. W Tryszczynie w 2019 roku ul. ks. Hamerskiego została przebudowana i
wyłożona w dużej części asfaltem. To w ramach przebudowy związanej z budową trasy
szybkiego ruchu S5. Jest to również tzw. droga serwisowa. Zjazd z drogi krajowej 25
Bydgoszcz – Koronowo na ul. Hamerskiego jest możliwy z ronda. Kierunek zjazdu
oznaczono Tryszczyn Kolonia. Ze względu na nieczynny jeszcze zjazd na Poznań z tego
ronda wiele tirów mylnie zjeżdża właśnie w ulicę Hamerskiego. Tiry dojeżdżają do końca
asfaltu. Mają problem z zawróceniem i niszczą przez to nową nawierzchnię oraz przyległe
pola. Tarasują dojazd mieszkańcom. Proszę o interwencję u właściciela drogi w sprawie
lepszego oznakowania tego zjazdu z ronda, o zmianę organizacji ruchu poprzez
postawienie znaku zakaz wjazdu dla ciężarowych samochodów.
Radny Pan Tomasz Gordon – Ja może nie mam ani pytania ani wniosków. Tylko
chodziłoby o informacje i to głównie poprosiłbym Pana burmistrza może w kilku słowach,
Pana przewodniczącego komisji rolnictwa i również w takich liczbach by przedstawił nam
kolega Wojciech. Bo z tego co wiemy to ma taką stacje meteorologiczną i potrafiłby w
liczbach nam przybliżyć jak wygląda susza w naszej gminie. Bo niewątpliwie Gmina
Koronowo też jest objęta tą suszą. Dzisiaj od rana mamy kilka dosłownie kropel tej wody i
z nadzieją rolnicy patrzą na to co dzieje się w całym kraju już teraz z suszą. Taka by była
tutaj moja prośba.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ja też mam jeszcze jedno
pytanie Czy jest możliwość interweniowania u operatorów czy jakiekolwiek inne działania
w sprawie interweniowania u operatorów lub jakiekolwiek inne działanie w celu poprawy
przesyłu internetowego. Całe nasze życie przeniosło się teraz do Internetu praca, nauka,
rozrywka. A na niektórych obszarach w miejscowościach w Gminy Koronowo, są ogromne
problemy z Internetem radiowym czy tez telefonicznym. Po prostu, nawet czy jakieś
programy.

Było wcześniej mówione o kładzeniu światłowodu, a do tej pory nie ma

odzewu. Czy nawet, może urząd by pomyślał o tym, żeby, no poprawić, w naszej gminie
odbiór internetowy.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja mam takie zapytanie czy są prowadzone już
jakieś analizy dotyczące dochodu w II półroczu budżetu ze względu na sytuację, która
została spowodowana pandemia koronawirusa i czy wiemy na ile spadnie dochód od osób
fizycznych i prawnych w Gminie Koronowo? Ponieważ radni występują, tutaj bym
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powiedziała, z pobożnymi życzeniami. Musimy bardzo dokładnie analizować sytuację
przed, którą zderzymy się. Ponieważ będą wszystkie firmy występowały o umorzenia
podatku lub o odroczenie. Wiele firm stanie w sytuacji krytycznej. Czyli jakby zamkną
swoje firmy. I teraz pytanie, które z działań, czy jakby które z inwestycji mamy
przeprowadzić w przyszłym półroczu będą możliwe do realizacji. Ponieważ niektórzy
występują tutaj z wieloma propozycjami. Mieliśmy takie sytuacje na poprzedniej sesji, że
występowano o remonty, budowy, rzeczy, które tak naprawdę nie mają wpływu, potem do
budżetu tak nie dają przełożenia. I o dużą rozwagę, ponieważ są tu radni, którzy
występują, z niektórych miejscowości. Mam na myśli tutaj Wtelno, które niestety jako
jedyna wieś w Gminie Koronowo jakby zrezygnowała. Czy swymi działaniami
doprowadziła do tego, że nie wykorzystała funduszu sołeckiego.
Radna Pani Mirosława Holka – Tutaj zwrócę się do Pani Mojzesowicz. Faktycznie
fundusz nie został cały wteleński wykorzystany. Ale nie ze względu winy rady sołeckiej i
sołtysa tylko zaniechania po prostu urzędników. I teraz mam pytanie, czy plac zabaw,
który ma powstać we Wtelnie powstanie? Bo nic jeszcze się nie dzieje. I tak właśnie
wygląda sprawa funduszy sołeckich. Nie wiem czy złośliwie, czy…
Przewodnicząca obrad Katarzyna Szulta – Romaniuk – Szanowni Państwo odłóżmy
trochę te emocje, trochę stonujmy. Mówmy merytorycznie. Bardzo proszę Pani Radna
Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Pani radna odpowiadam, Pani Przewodnicząca Pani
radnej Holce odpowiadam, że fundusz sołecki był przedmiotem na ostatniej komisji
rewizyjnej, był przedmiotem kontroli. Były zmiany w punktach, bo wiadomo, że podejmuje
to uchwała wsi o przeznaczeniu, zebranie wiejskie, uchwała zebrania wiejskiego. W
związku z powyższym zostało to zmienione. Dokładnie przeprowadzaliśmy analizę tego.
Zostało to zmienione. I urzędnicy, którzy to przedstawiali, udzielali nam odpowiedzi
stwierdzili, że przestrzegali Państwa, mieszkańców wsi przed inwestycjami w drugiej
połowie roku. Ponieważ jest to zbyt krótki termin do tego, żeby zadania inwestycyjne
mogły być zrealizowane. W związku z tym trzeba było podjąć takie działania żeby ten
fundusz sołecki nie przepadł po prostu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Ja myślę, że teraz też
znaleźliśmy się w sytuacji gdzie fundusze sołeckie trzeba będzie korygować ze względu
na niemożliwość realizacji w czasie pandemii tych, niektórych zamierzeń. I na pewno do
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tematu funduszy sołeckich będziemy musieli wrócić i się nad tym pochylić. Zarówno sołtysi
jak i radni.
Radna Pani Mirosława Holka – Oczywiście ten protokół dopiero chyba został stworzony.
Muszę się z nim zapoznać. Panie burmistrzu Pan pozwoli ja teraz mam udzielony głos nie
Pan. Szanowni Państwo bardzo proszę wziąć pod uwagę, że faktycznie pół roku wcześniej
była zmiana, ale nie było żadnych przeciwwskazań. Wciąż byliśmy w kontakcie z urzędem.
Nawet przewodniczący rady sołeckiej był. Wszystko niby szło w dobrym kierunku. Na sam
koniec dowiedzieliśmy się, że no niestety, nie da się tego zrobić, a miały powstać w to
miejsce lampy.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk

- Czy jeszcze ktoś z Pan,

Panów radnych ma jakieś zapytania, wnioski czy informacje? Nie widzę
15. Składanie interpelacji.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
piętnastego porządku obrad sesji, do składania interpelacji.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Proszę kto z Państwa
chciałby złożyć interpelację?
Radni interpelacji nie złożyli.
16.Ocena zasobów pomocy społecznej.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
szesnastego porządku obrad sesji, do oceny zasobów pomocy społecznej.
Wnikliwa ocena zasobów pomocy społecznej została zamieszczona na eSesji. Także na
pewno się Państwo z nią zapoznali i myślę, że też jeśli kierują Państwo jakiekolwiek pytania
do autora tej oceny, o bardzo proszę o złożenie na piśmie zapytań w tej sprawie.

17.

Sprawozdanie

z

realizacji

Programu

współpracy

Gminy

Koronowo

z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2019.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
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siedemnastego porządku obrad sesji, do sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
za rok 2019.
Również to sprawozdanie zostało zamieszczone na eSesji i jakiekolwiek pytania proszę
składać na piśmie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przystępujemy do punktu
osiemnastego porządku obrad sesji, odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.
17.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Najpierw chciałem tutaj ustosunkować
się do zapytania Pana radnego Olecha Raddatza. Środek chemiczny oczywiście przekażę
na piśmie. Nie chciałbym bym być tutaj, że tak powiem, źle odczytany, jakbym pomylił
chemiczne oznaczenie. Jeśli chodzi o dezynfekcję, tak jak mówiliśmy na komisji
rewizyjnej, rozpocznie się jutro od godziny 14.00 we wszystkich sołectwach. Mamy
wytypowane przystanki, miejsca zgromadzeń itd. Także jak obiecałem, tak się zadzieje.
Co do radnej Holki jeśli chodzi o lustra. Zapytam jeszcze dzisiaj prezesa ZGKiM – u na
jakim to jest etapie. Czy poszła już stała organizacja ruchu wprowadzona przez Powiat
Bydgoski. Co do kłamstw miałem się do tego nie ustosunkowywać. To nie ta kadencja
Pani radna. Jutro o 14.00, tak jak obiecałem na komisji rewizyjnej, bo ja nie kłamię. Jutro o
14.00 zacznie się dezynfekcja. Mówiłem w najbliższym czasie. Minął tydzień. Dla mnie to
jest najbliższy czas. Zwłaszcza, że firma, która to dla nas wykonuje za darmo, ma też inne
samorządy, którym pomaga. Także to by było tyle. Jeśli chodzi o strażaków i środki do
dezynfekcji w naszej rozmowie telefonicznej umówiliśmy się na piątek w zeszłym tygodniu,
gdzie mieliśmy przekazać środki dezynfekujące od urzędu. Nie zgłosiła się ani Pani, ani
sołtys, na którego się Pani powoływała. Więc w ogóle nie rozumiem tego zarzutu. Zresztą
nie tylko tego nie rozumiem w Pani wypowiedziach. Co do radnego Borowicza, kruszenie
kamieni. Jeśli chodzi o kruszenie kamieni to nie jest tylko sołectwo Wierzchucin Królewski,
ale również Więzowno i Gościeradz. W zeszłym tygodniu odbyło się geodezyjne
obmierzanie, gdyż to tego zamówienia musimy wpisać jaka ilość tego materiału się
znajduje. Musieliśmy geodezyjnie to obmierzyć, żeby nie musieć tego ważyć i stawiać
przed faktem dokonanym przedsiębiorcę. Bądź też przedsiębiorca

wykonujący tą usługę

stawia wówczas nas. Obmierzanie się odbyło w związku z tym będziemy teraz
przygotowywać przetarg na to albo zapytanie ofertowe. Co do radnego Gliszczyńskiego
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odpowiedź na piśmie oczywiście. Co do radnej Mojzesowicz, jeśli chodzi o analizy,
wczoraj odbyło się takie spotkanie. Mamy niepokojące informacje z innych samorządów
na około nas, że tak powiem. Co prawda nie możemy się porównywać do żadnego jeśli
chodzi o strukturę naszego samorządu i naszej gminy, jeśli jest nie tylko rolnicza. A
okoliczne samorządy maja już około 15% mniej w podatku dochodowym, u nas sytuacja
nie jest jeszcze taka zła. Ze względu na to, że mamy środki na wykonywanie bieżących
zadań. Ale nie jest nieuniknione, że pod koniec roku, albo w połowie roku będziemy
musieli usiąść jeszcze raz do tego budżetu i pomyśleć na co nam starczy, a na co nie. W
pierwszej części, że tak powiem priorytetem dla nas są inwestycje drogowe, dla których
dostajemy dofinansowanie. Nie chcielibyśmy, żeby te pieniądze przepadły. Chcemy jak
najwięcej zrobić zresztą to obiecaliśmy wszyscy razem mieszkańcom i to będziemy robić.
Wkłady własne do inwestycji drogowych mamy. Na razie mamy zabezpieczone. Także
bądźcie o to spokojni Szanowni radni. Pamiętacie Państwo jak w listopadzie
rozmawialiśmy o budżecie, rozmawialiśmy też o tym, że jest to rok przełomowy i tak
naprawdę próba dla nas wszystkich ze względu na rządowe obniżenie podatku do 17%.
Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to wpłynie na naszą sytuacje finansową. Tak samo
nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak w tym momencie wpłynie na dalszą sytuacje
finansową. Wiemy, że będzie tego mniej, że będziemy musieli ciąć inwestycje. Na razie
nie mówmy jaki i zróbmy wszystko, aby ich nie musieć robić. Co do odpowiedzi tutaj w
sprawie komisji rewizyjnej. Faktycznie odbyła się tutaj, Pani Mirosławo Holka kontrola
wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Wtelno. Nie jest to wina w żaden sposób moich
podległych mi urzędników. Tu proszę naprawdę zważać na słowa. Może Pani przeczytać
sobie protokół, a później wygłaszać ocenę na ten temat. Bo jest to po prostu niegrzeczne
w tym momencie co do moich pracowników, których muszę bronić i będę bronił. A jeśli
potwierdziłyby się takie zarzuty, to również będę wyciągał konsekwencje. A tym wypadku
nie ma o tym w ogóle mowy. Chciałbym z tego miejsca skoro jestem już przy głosie Pani
przewodnicząca, ostatnie słowo. Chciałem tutaj podziękować. Dziękuję, że mogliśmy się
dzisiaj spotkać. Jestem Wam bardzo wdzięczny. Chciałem podziękować wszystkim
grupom

facebookowym,

wszystkim

grupom

fizycznym

„Koronowo

bez

wirusa”,

„Niewidzialna ręka”, wolontariuszom, naszym radnym. Dziękuję Wam za tą pomoc. Wiem,
jak niektórzy z Was pomagali. Nie chcieli być nigdzie odznaczani. Niektórzy przychodzili
do mnie o rękawiczki, o płyny, itd. jestem Wam bardzo wdzięczny i w imieniu
mieszkańców bardzo Wam dziękuję.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Szanowni Państwo nasza
gmina przechodzi test sprawności, gotowości do funkcjonowania w sytuacji kryzysowej.
Czas na pełną ocenę to jeszcze na pewno nadejdzie. Aczkolwiek w tej chwili trudno nie
docenić starań i zaangażowania osób odpowiedzialnych za zarządzanie tą sytuacja na
każdym szczeblu. I tu mam na myśli wszystkie służby zarówno pracowników medycznych,
policję,

strażaków,

pracowników

Gminnego

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego,

pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, M-GOSiR – u, jak również
pracowników Miejsko

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy wreszcie

pracowników urzędu miejskiego. Dziękuję za pracę na froncie i na zapleczu tego frontu
walki z koronawirusem. Jest też wiele innych budujących przykładów. Szlachetne postawy
się ujawniły w tych akcjach spontanicznych. W te akcje zaangażowali się mieszkańcy, no i
oczywiście radni Gminy Koronowo. Serdecznie dziękuję za tą pomoc. Te gesty świadczą o
sympatii, o szacunku, o uznaniu dla tych wszystkich służb. Skuteczna również okazała się
ta akcja „Zostań w domu”. Dziękuję mieszkańcom za zdyscyplinowanie. Jak długo jeszcze
będziemy w tej sytuacji, tego nikt nie wie. Ale jednak dbajmy o siebie. Bo dbając o siebie
dbamy o też o innych. Jeszcze głos chciał zabrać Pan burmistrz Piotr Kazimierski .
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Ja z taką krótką informacją.
Bo w Internecie pojawiło się dzisiaj i wczoraj bardzo wiele nieprawdziwych informacji na
temat firmy FR BUS. My odbieramy dzisiaj liczne telefony na temat tego, że rzekomo ta
firma zwija się z rynku i przestaje realizować swoje kursy. Rozmawiałem z właścicielem
firmy zapewniał, że taka sytuacja nie ma miejsca. Pragnie uspokoić wszystkich
mieszkańców.

Będzie

zwiększał

również

ilość

autobusów,

żeby

zgodnie

z

rozporządzeniami zachować odpowiednie odstępy i bezpieczeństwo dla przewożonych
pasażerów. Także w imieniu Pana Szufrajdy chciałbym uciąć wszelkie te spekulacje i
zapewnić Państwa, że te przewozy, jak i również zadania, które Pan Szufrajda i FR BUS
realizuje dla Gminy Koronowo, będą realizowane.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Zostałem tak troszeczkę
tutaj wywołany do tablicy w temacie suszy. Więc już referuję. Jaki jest stan opadów już od
miesiąca marca do chwili obecnej. Znaczy zero opadów na terenie Gminy Koronowo. To
każdy to z nas widzi. Ale statystycznie to rzecz się troszeczkę inaczej przedstawia.
Jeszcze może tytułem wstępu wiecie Państwo radni o tym, bo referowałem to na jednej z
ostatnich sesji, że nie do końca jest załatwiona pomoc w związku z suszą z roku 2019.
Jest ponad 300 wniosków jeszcze nierozpatrzonych. Taki był stan przynajmniej na koniec
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stycznia i niewiele się od tego czasu moim zdaniem zmieniło. A co do suszy definicja, że
susza jest to wiemy. Ale to musi być susza zgodna z przepisami. Jest ustawa o
obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych i tam jest definicja tej suszy, która by po
spełnieniu kwalifikowała dalsze działania gminy, tzn. powołanie komisji suszowej,
protokoły, itd., itd. definicja jest taka, że to bada się klimatyczny bilans wodny. Robi to
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jest to za okresy 60 dniowe.
Jak to się mówi 6 dekadowe i teraz uwaga, to jest związane z wegetacją roślin tą przyjętą.
Tak ogólnie, w naszym klimacie kiedy klimat jeszcze był troszeczkę bardziej surowy i
zima wegetacji nie było. A więc reasumując. Pierwszy raport 60-dniowy będzie na dzień
20 maja 2020 roku i z niego będzie wynikał klimatyczny bilans wodny dla określonych
jeszcze rodzajów upraw i też na określonej kategorii jak to się mówi, odporności gleb na
suszę. Więc na dzisiaj takiego bilansu, takiej informacji nie ma. A dopiero po tym bilansie
Minister Rolnictwa w drodze obwieszczenia określa, że susza gdzieś nastąpiła. Więc na
dzisiaj nie możemy powołać komisji, jak to się mówi tej klęskowej. Bo nie ma ogłoszonego
stanu suszy. To tak w największym skrócie.
Radny Pan Wojciech Orliński – Te klęski ostatnio nas nawiedzają regularnie. Badając
ilość opadów od początku roku, od stycznia. Nie można było zbadać opadów, bo niemal
zamarzało to. Bo nie było śniegu, bo właściwie deszcz na terenie gminy przynajmniej u
mnie było trzydzieści kilka litrów w styczniu, lutym. Ostatni opad w marcu, 14 marca. I to
było gdzieś około 110 – 115 litrów wody na metr kwadratowy. Weszliśmy w marzec mimo
bardzo kiepskiej zimy z jakimś tam minimalnym zapasem, który pozwalał zasiać i tą
wegetację pobudzić wiosenną. Jeżeli teraz mamy szósty tydzień kiedy nie spadła kropla
deszczu u nas, jest do około osiemdziesięciu centymetrów jest już pozbawione wody na
wierzchu. W związku z tym rośliny praktycznie wschodzą, szczególnie jare, kukurydza,
buraki nie mają prawa właściwie wschodzić. Zresztą tak wyglądają te pola. Musimy mieć
trochę pokory i wierzyć w to, że przyroda czasami potrafi sobie pomóc i gdyby te opady się
zmieniły. Gdyby zaczęło padać to może być, dobrze już nie będzie. Ale może być średnio.
Mamy przed sobą maj. Mówi się na wsi, że w maju powinno padać codziennie, a w
niedzielę dwa razy. W związku z tym to będzie odpowiedź na nasze problemy i jaki ten
miesiąc, który zapuka nam do drzwi będzie. I co zrobi, to odpowie nam czy będziemy robili
komisję, i podeszli po raz kolejny do przeżycia następnego roku. Bo tu już nie ma mowy o
rozwoju. Nie ma mowy o jakimś, powiedzmy, rozsądnym planowanym działaniu. Lecz
przeżyciu następnego roku, utrzymania inwentarza i ludzi, rodzin. Wiadomo już, że tej
masy zielonej na razie nie ma. I wygląda na to, że za chwile nie będzie. Może nie być
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jedzenia dla bydła. Nie patrzmy czarno. Dożyjmy do maja. Zobaczymy co będzie dalej. Na
dzień dzisiejszy mimo życiowego optymizmu, staram się żyć kolejnym dniem i zobaczymy
co będzie dalej. Myślę, że to jedyne co możemy zrobić.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Tak jak Pan Wojciech
powiedział żyjmy, bo nikt nam innej alternatywy nie dał.
19. Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie
Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk zamknęła XXIV sesję Rady Miejskiej w Koronowie

Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 11:23:12.

Koronowo,18 maja 2020 r.
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda - Joras - Biuro Rady
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Szulta-Romaniuk
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