OR-RM.0002.5.5.2020
Protokół Nr XXV/20
z obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 13 maja 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

Pan Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

Ponadto w sesji udział wzięli kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego w Koronowie.
1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzyła Przewodnicząca rady 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.
Przewodnicząca obrad poinformowała również, że sesję zwołano na wniosek Burmistrza
Koronowa z dnia 11 maja 2020 roku.
Wniosek stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk
stwierdziła prawomocność obrad XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni radni Tomasz Skotnicki, Illona Pubanc.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk przywitała
uczestników sesji, tj:
•

Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,

•

Pana Patryka Mikołajewskiego Burmistrza Koronowa wraz z kadrą kierowniczą
i pracownikami urzędu,

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
trzeciego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie: nieodczytywania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo.
Kto z Pan i Panów radnych jest za nieodczytywaniem projektu uchwały w raz z załącznikami i
uzasadnieniem?
Kto jest za? -

18

głosów

Kto jest przeciw? – 0
Kto się wstrzymał? – 0

głosów
głosów

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Jednogłośnie. W związku
z tym nie będziemy odczytywać ani projektu uchwały, ani złączników, a o wprowadzenie
proszę Panią skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?

Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Zostaliśmy zaskoczeni, wczoraj pojawił się projekt
nr 2, rozumiem, że jakieś różnice były, Pani skarbnik o tym nie wspomniała. Takie pytanie,
po raz kolejny o to zapytam. W związku z tym, że brak jest oznaczenia załącznika nr 1 i 2,
bo Bestia nie potrafi. Czy nie można tego dopisać, czy dokleić Pani skarbnik? Może
wystarczyłoby taką rzecz? Żeby to było jasne dla wszystkich, bo nie każdy tabelki jak
widać czyta. Jeżeli chodzi o tą część normatywną WPF-u, to powołuje się Pani na te
załączniki i jest tam w wykazie przedsięwzięć, takie zapisy dotyczące właściwie zadań
jednorocznych. Ja mam pytanie, czy w tym wykazie powinny być ujęte przedsięwzięcia
wieloletnie, czy również wieloletnie i jednoroczne. Przykładem jest choćby zadanie 1.1.1.1,
1.1.2.2, 1.1.2.3, itd. W dalszej części jest podane zadanie 1.1.2.4 na lata 2018 - 2025, ale
od roku 2021 do roku 2021 mamy tam słynne zero znowu wpisane. Czy to nie powinno
być w takim układzie zadanie jednoroczne? Dalej mamy sytuację 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3,
brak jest jakichkolwiek kwot. Czyli to zadanie wypada, że też powinno być zadaniem
jednorocznym. Ale taka dziwna sytuacja, która się pojawiła, to też w zadaniu w tym
wykazie 1.3.2.6 jeżeli Państwo spojrzycie, to mamy sytuację taką, że mamy wpisaną
również kwotę zero. Przepraszam, muszę tutaj do tego słynnego braku zapisu załącznika
1.3.2.6. I to jest zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – Program, i mamy 2017 - 2025 i
w każdej pozycji mamy wpisane zero. Drugim zadaniem 1.3.2.7 i takich jest oczywiście
więcej. Proszę Państwa, co można wybudować, bo jeżeli mamy budowę ścieżki rowerowej
i wszystkie lata mamy zero, to co można wybudować za zero złotych? I przeciąć wstęgę.
Tak naprawdę ścieżkę rowerową, bo tak mamy ujętą w WPF-ie. Jeżeli chodzi o załącznik
nr 3, który jest oznaczony, to w akapicie, to jest na stronie drugiej, raz, dwa, trzy. Trzeci
akapit, macie Państwo taki tekst: „Wydatki majątkowe, średnioroczne kształtują się w
wysokości około 8,7 mln zł na możliwości inwestowania przez gminę, wpłynie wiele
czynników zewnętrznych, a w szczególności. I tu mamy tirety, niedofinansowanie oświaty,
drugi tiret, znaczy wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie
minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w
2020 roku. Tiret trzeci, wzrost kosztów obligatoryjnego odpisu na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych.

Tak naprawdę, mówimy, że na nic nie ma pieniędzy. Więc

proponowałbym wpisać taki tiret czwarty, że wpływ na to mają również zablokowane konto
w Banku Spółdzielczym, z którego nie możemy uwolnić środków, a mamy ich około 35 mln
zł. Pewnie teraz jest więcej. I nie możemy tego przyjąć do budżetu. Dlatego tak naprawdę,
nie ma na nic pieniędzy, a pieniądze są na koncie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy w dyskusji ktoś jeszcze
chce zabrać głos? Odpowie Pan burmistrz.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Ja chciałbym się Pani przewodnicząca,
Wysoka Rado dowiedzieć się, jakie było pytanie przede wszystkim. Bo była założona pewna
teza i udowadnianie przez 10 minut tej tezy. Chcę znać pytanie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Czy Pan radny ponowi? Ale
zapraszam do mikrofonu, ponieważ nie słychać na wizji później głosu bez mikrofonu. Dziękuje.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Dlaczego jest brak zapisów załączników nr 1 i 2?
Drugie pytanie, czy w wykazie powinny być ujęte przedsięwzięcia wieloletnie, czy również
wieloletnie i jednoroczne oraz o słynne kwoty zero, bo to się tak ładnie kiedyś nazywało. Czy
tam powinny być kwoty wpisane, czy powinno być zero?
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Wyjaśnień udzieli Pani
skarbnik Alicja Tymek.
Na sesję przybył radny Pan Wojciech Orliński. Na sesji obecnych jest 19 radnych na
ogólny stan 21 radnych.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Szanowni Państwo, za pierwszym razem kiedy Pan
Gliszczyński podszedł do mikrofonu, zapytał, czy Bestia uniemożliwia nam numerowanie tych
załączników. Tak Szanowni Państwo, jak widać ten jeden i drugi załącznik, czyli mówimy o
załączniku 1 i załączniku 2 jest generowany z Bestii i nie ma możliwości oznaczenia tych
załączników. Jeśli chodzi o trzeci załącznik, to jest on załącznikiem, który umożliwia
wpisywanie tekstu, tak jak to również Państwo widzą. W związku z tym, nawet jak pojawił się
projekt nr 2 wspomniany przez Pana radnego Gliszczyńskiego, to ja już pisałam projekt nr 2 z
ręki,ręcznie, ponieważ nie ma możliwości edytowania tej główki. Ale nie ma sprawy, jeśli
Państwo będą sobie tego życzyli, ja mogę to ręcznie pisać. Myślę, że nie będzie żadnego
problemu. Nie mniej, dziwić może pytanie akurat z ust Pana Gliszczyńskiego, ponieważ takie
dokumenty były przygotowane, prędzej go to nie niepokoiło, dzisiaj tak. No, nie ma problemu.
Idziemy teraz dalej. Zera Szanowni Państwo w załączniku 1 i 2, to tak jak powiedziałam po raz
kolejny wytłumaczę. Może za którymś razem dotrze do Pana Gliszczyńskiego, to też
informacje. Tutaj ten program tak pracuje, że jest również widoczny w Regionalnej Izbie

Obrachunkowej. I kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa, jakby poszerza sobie pola widzenia,
to ona widzi więcej. Również zmiany, które następują w ciągu roku. W związku z tym, te zera
są istotne, a jednocześnie pokazują, jakie na przestrzeni lat inwestycje są realizowane. Po
drugie Szanowni Państwo, to jest również ustalone z Regionalną Izbą Obrachunkową o czym
Pan Gliszczyński doskonale wie, a przynajmniej powinien pamiętać, że był kiedyś
poinformowany. Gdy mamy przedsięwzięcie wieloletnie, proszę zobaczyć, łączne nakłady
finansowe w niektórych przedsięwzięciach są wyższe niż limit wydatków na 2020 rok. I to jest
również informacja dla Państwa, dla tych, którzy szukają takich informacji, a również dla
Regionalnej Izby Obrachunkowej,że to zadanie było już kiedyś realizowane. Łączny limit
zobowiązań, które gmina może zaciągać na przestrzeni kilku lat jest właśnie taki a nie inny. To
są oczywiście, powiedzmy bardzo szczegółowe informacje, które są też Państwu przydatne.
Jeśli chodzi o kwestię załącznika 3

i wskazanych powodów, które ograniczają zdolności

inwestycyjne Gminy Koronowo, Pan Gliszczyński raczył zrobić z tego farsę. Ponieważ my jako
gmina musimy zabezpieczyć środki na działalność bieżącą,

ale również na działalność

inwestycyjną, która stanowi o rozwoju gminy. Wielokrotnie Państwu mówiliśmy, że konstruując
projekt budżetu i to się nie zmieniło. Tak było również w poprzedniej kadencji. Wysokość
wydatków budżetowych determinuje możliwości inwestycyjne każdej gminy, w tym Gminy
Koronowo. I oczywiście, jest to napisane, a w szczególności. Czyli zwracamy uwagę, co
spowodowało, że wydatki bieżące na 2020 rok będą wyższe, aniżeli te, które były w latach
poprzednich. Jest napisane, niedofinansowanie oświaty. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że w
całej Polsce, również w Gminie Koronowo, oświata nie jest dofinansowana. Jest to istotny
problem z punktu widzenia samorządów. Nie jest to nasze widzi mi się. Po prostu dostajemy
subwencje niższe, aniżeli to wynika z kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Co
oznacza, że nie dostajemy tyle ile powinniśmy dostać z budżetu państwa. To jest informacja
dla radnych, że musimy jakieś środki z budżetu gminy przeznaczyć na funkcjonowanie
oświaty. Zatem, dziwić może zdziwienie Pana Gliszczyńskiego, że on tego nie rozumie. My w
sposób uczciwy Państwu pokazujemy. Część pieniędzy nie będzie przeznaczona na
inwestycje tylko pójdzie na oświatę. Uważam, że to jest cenna informacja i taka się Państwu
należy. Żebyście Państwo wiedzieli, że szkoła, czy przedszkole, finansują się z subwencji z
budżetu państwa, czy jednak wy jako radni, musicie Państwo podjąć decyzję, nie, dokładamy
do oświaty. Kolejna rzecz. Znaczny wzrost kosztów i pochodnych. No, przecież jeżeli Rząd
decyduje się na podwyższenie minimalnych wynagrodzeń. Dzisiaj mamy 2600,00 zł. W ślad za
tymi wynagrodzeniami zwiększają się koszty obciążeń. Mówimy o podatkach, mówimy o ZUSie, pochodnych od wynagrodzeń. Zatem, czy chcemy, czy nie chcemy, z dniem 01 stycznia
tego roku należało zwiększyć z 2.250,00 zł do 2.600,00 zł wynagrodzenia wszystkich tych

osób, które nie spełniały tego minimalnego progu. To też spowodowało, że wydatki bieżące
gminy wzrosły. Niezależnie od tego, czy byśmy chcieli, czy nie. A to oznacza, że te pieniądze
pójdą na wynagrodzenia, a nie będzie można ich przeznaczyć na inwestycje, bo zostało przez
państwo rozdysponowane. Jeśli chodzi o koszty obligatoryjne Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Oczywiście, bo od tego roku, również odpis obligatoryjny zwiększył
się. W związku z tym, koszty bieżące Gminy Koronowo wzrastają i mówimy o wszystkich
placówkach. Szanowni Państwo, na pewno Państwo słyszeliście w mediach, że pracodawcy
mówią, że koszty zatrudnienia pracowników są bardzo wysokie. Gminę, wszystkie samorządy,
też to dotyka. A to oznacza, że to co mamy na inwestycję, może być mniejsz e. Odnosząc się
do tego, czy my mamy środki na rachunku bankowym. Oczywiście, że tak. Ja się z tego
bardzo cieszę i dla Państwa jest to również informacja, która powinna nas uspokoić w obecnej
dobie. Nie prawdą jest, że tych pieniędzy nie można wykorzystać. My je wykorzystamy i
wykorzystujemy. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest już Państwu udostępnione,
pokazuje, że je inwestujemy czy mniej w stosunku do lat ubiegłych? Powiedziałabym, że
inwestycje, to również Państwo usłyszą na sesji dnia 27 maja, jest poziom zachowany. Były
pewne okoliczności, które uniemożliwiły. Mówimy tutaj o modernizacji oświetlenia w wysokości
4 mln 200 tys. zł. Nie wykonaliśmy, ale nie mówimy, że nie. Tłumaczyliśmy Państwu, nawet
na Komisji Rewizyjnej z tego, co pamiętam padło pytanie, co ze ścieżkami. Szczegółowo było
wyjaśnione, że ścieżki nie mogą iść dalej, nie mogą być wykonane. Dlaczego? No dlatego, że
wykonawca, projektant jeszcze nie przedstawił stosownej dokumentacji. W związku z tym
czekamy, bo w dalszym ciągu nie wiemy, ile to zadanie inwestycyjne będzie wynosiło, iIle ono
będzie kosztowało. Szanowni Państwo, tych powodów, dla których ogranicza się możliwości
inwestycyjne jest dużo, ale to nie jest prawda, że my ich nie wydatkujemy. Gdy Państwo
podejmą decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na sesji w dniu 27 maja, pojawi
się zmiana tak jak rok, rocznie od wielu lat się dzieje, o ponownym rozdysponowaniu nadwyżki
budżetowej i ona pójdzie, zgodnie z decyzją Pana burmistrza, będą wskazane nowe zadania
inwestycyjne do sfinansowania z tych środków. Prawda jest też taka, że wolne środki, nie
można sobie jakkolwiek wykorzystać. W związku z tym, to co robimy, robimy zgodnie z
przepisami prawa. Myślę, że do tych kwestii zbyt ogólnikowo odniosłam się, ale staram się w
sposób wyczerpujący wyjaśnić zastrzeżenia radnego Pana Gliszczyńskiego. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Ja jeszcze Pani Skarbnik mam
pytanie, czy ten zapis zerowy, o którym wspomina radny Pan Stanisław Gliszczyński, to jest
taki zabieg, że się tak wyrażę, zabieg techniczny? To nie oznacza, że nie ma pieniędzy na
dane zadanie?

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ależ oczywiście, Pani przewodnicząca. Nie wiem skąd
można taki wniosek wysnuć. To oznacza, że na ten moment, na to zadanie nie jest
przewidziany jakiś limit wydatków, ale w sytuacji kiedy rozstrzygną się pewne kwestie, kiedy
na przykład będzie dostarczona dokumentacja, mówię o budowie ścieżki, to zadanie zostanie
wprowadzone. Ono niestety nam się ciągnie. I tak jak powiedziałam, gdy RIO rozszerzy te
pola, Regionalna Izba Obrachunkowa widzi co się działo z tym projektem. A ponieważ budżet
każdego samorządu podlega kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, dla nich to są cenne
informacje. One są jakby zaszyte, a Państwu jest pokazana ostateczna kwota, żeby widzieć,
że na ten rok, na ten moment limit wydatków np. na budowę ścieżki rowerowej jest zerowy, a
nie dlatego, że nie ma pieniędzy. Po prostu nie ma jeszcze dokumentacji. Ja nie chcę tutaj
Państwa w błąd wprowadzić, ale chyba od 2017 roku, dokumentacja jest przygotowywana i
jeszcze ona nie ujrzała światła dziennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy w dyskusji ktoś jeszcze
chce zabrać głos?
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński - Króciutko, jeśli dotykaliśmy temat wymiany
oświetlenia to na jakim to jest obecnie etapie? Dziękuję.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski – Tak się składa, że życie niesie zmiany.
Może tak kolokwialnie Państwa wprowadzam. Zakres przedsięwzięcia w porównaniu z
inwentaryzacją, która była w roku 2017, to jest pewien czas. Państwo radni wiedzą, w
ubiegłym roku przetarg nie doszedł do skutku, ten duży i to były przyczyny związane z
Wieloletnią Prognozą Finansową, czyli nie przejściem. A w chwili obecnej, w związku z tym,
że pewne odcinki początkowo przewidziane w naszej modernizacji, będą modernizowane
przez drogi krajowe. Wszystko na to wskazuje. Mamy też lampy, lampy gminne, które nie były
ujęte do modernizacji. Pracujemy nad pewną zmianą zakresu przedsięwzięcia. Tak mogę
odpowiedzieć. I to wymaga ponownej inwentaryzacji.
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński – Jeszcze w tej sprawie. Bodajże mamy tam
termin korzystania z dofinansowania, bodajże koniec czerwca. Jak to aktualnie wygląda?

Zastępca

Burmistrza

Pan

Sławomir

Marszelski

–

Jest

odpowiedź

z

urzędu

marszałkowskiego, bo poszedł wniosek o przesunięcie terminu rozliczenia tego zadania i
mamy przesunięte na koniec roku 2021. Takie pismo mamy z urzędu marszałkowskiego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy w dyskusji ktoś jeszcze
chce zabrać głos?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński- Do sarkazmów i wycieczek prywatnych nie będę się
odnosił. Jedna rzecz jest zadowalająca, to co padło z ust Pani skarbnik, że te pieniądze jednak
kiedyś będą uwolnione. I być może i Państwa wnioski i wnioski mieszkańców o zrealizowanie
jakiś inwestycji, będą zrealizowane. Natomiast niepokoi oczywiście to manipulowanie słowem i
tak naprawdę wygląda to na to, że mamy szkolną kasę oszczędności, na którą zbieramy
pieniądze tylko jeszcze nie wiemy na co. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Panie radny to nie jest szkolna
kasa oszczędności. Mówimy o budżecie gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy w dyskusji ktoś jeszcze
chce zabrać głos?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski -

Ja również nie będę się odnosił do

sarkazmów i pomówień, ale przy każdym projekcie do budżetu mówimy tak naprawdę o tym
samym. Ja gdybym chciał tutaj wchodzić w jakieś polemiki słowne, a naprawdę nie chce i nie
dlatego, że mi się nie chce. Po prostu nie widzę w tym żadnego sensu. Równie dobrze byście
Państwo radni, każdy z osobna zapytać jaki był stan konta gminy na dzień 23 listopada 2018
roku i dlaczego wówczas te środki nie były uwolnione. I kolejne zagadnienie takie, na co nie
wiadomo, bo to jest szkolna kasa oszczędnościowa. Moi Państwo, jak spojrzycie w budżet
naszej gminy, jest takie zadanie jak oczyszczalnia ścieków. Sam projekt jest wyceniony na 1
mln zł. Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków to zależnie, myślę, że tutaj Pan kierownik
Szlagowski powie więcej, ale to jest od 30 do 60 mln zł i myślę,że przed tym zadaniem my nie
uciekniemy. Możemy teraz te pieniądze uwolnić na różne, mniejsze zadanka, ale potem
zostaniemy z palcem w nocniku kolokwialnie mówiąc. Przepraszam za takie wyrażenie, ale
przed tym zadaniem, Bóg mi świadkiem, nie uciekniemy. Mieszkańców nam przybywa,
mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej również nam przybywa i myślę, że trzeba

myśleć w skali makro, a nie w skali mikro o naszej gminie. Nie myślmy o jednej kadencji, tylko
myślmy o dziesięcioleciach i zabezpieczeniu naszej gminy. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy w dyskusji ktoś jeszcze
chce zabrać głos? 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
XXV/204/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
czwartego porządku obrad sesji, 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? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – W związku z tym nie
będziemy odczytywać projektu uchwały, ani złączników, a o wprowadzenie proszę Panią
skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk- Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Olech Raddatz – Jeśli się nie mylę to na ostatniej sesji przekazywaliśmy
90.000,00 zł bodajże tysięcy na zieleń miejską, czyli utrzymanie zieleni w miastach i
gminach. Teraz mamy 40.000,00 zł na zakup środków pozostałych. Chciałbym się
dowiedzieć o co w tym chodzi? Na jaki zakup środków pozostałych? I następnie mamy
10.000,00 zł na zastępcze nasadzenia. Czy to w tej chwili jest potrzebne? Chciałbym się
dowiedzieć właśnie o co chodzi w tym wszystkim? I kto teraz się zajmuje zielenią miejską?
Bo w zeszłym roku to była spółdzielnia socjalna, która zatrudniała osoby długotrwale
będące na bezrobociu. Może nieradzące sobie, które gdzieś wyszły z zakładów karnych i
po prostu ona się nimi opiekowała i dawała im pracę. A w tej chwili nie będą mieli pracy.
Będą korzystali z pomocy społecznej.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Odpowiadając na pytanie tutaj pana
radnego Raddatza. W zeszłym roku dokonaliśmy inwentaryzacji terenów zielonych w całej
gminie. Gdyż do tej pory przekazywano to zadanie do zakładu gospodarki komunalnej było
bez wskazania, gdzie i o jakie tereny zakład ma dbać. Zrobiliśmy inwentaryzację plus
tereny sołectw. Każdy sołtys mógł wskazać kilka terenów zielonych, które życzy sobie
żeby wzięto pod opiekę. I na podstawie tego zrobiliśmy zapytanie ofertowe. Wygrała firma
prywatna, która złożyła ofertę o 100.000,00 zł mniejszą niż wspomniana przez
Szanownego pana radnego, spółdzielnia socjalna. Co do zatrudniania osób długotrwale
będących bezrobotnymi bądź osadzonych w więzieniu, recydywistów, itd. Część osób ze
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przedsiębiorcy i robi dokładnie to samo. Więc to jest to. Jeśli chodzi o te 40.000,00 zł
chodzi nam o to, że za dwa bądź trzy tygodnie nie wiemy co nas spotka jeśli chodzi o
Pieczyska. Czy będziemy mogli otworzyć plażę? Nie będziemy mogli otworzyć. Będą
jakieś limity przyjęć ludzi, itd. Pamiętacie w zeszłym roku zapewne Państwo gdzie na
plaży stały tzw. grzybki, parasole. Były to drewniane konstrukcje, szkieletowe pokryte
deską, które miały zapewniać cień. Były one już wysłużone. Jeden sam się przewrócił. W
tym roku nasz ośrodek wstawia tam nowe grzybki pokryte techno - ratanem na konstrukcji
metalowej lub stalowej, nie pamiętam teraz z czego one są wykonane, które będą na
okres zimowy zdejmowane. Chcemy również, żeby te Pieczyska, które są naszą
wizytówką. Przynajmniej zawsze tak było o tym mówione i chciałbym, żeby to było tak
traktowane, były zadbane. Chodzi nam o zieleń na Pieczyskach, trawniki, parkingi i

czystość. Żeby Pieczyska wyglądały tak jak teraz wygląda płyta naszego rynku, z której
jestem osobiście dumny. Jeśli na coś nie odpowiedziałem bo myślę zieleń, Koronowianka,
10.000,00 zł na nasadzenia, tak? Nasadzenia wynikają z przepisów prawa. Musimy to
czynić. Jeśli dokonujemy jakiś wycięć drzew. Drzewa, które poprzednio wycięliśmy.
Pozwoliliśmy wyciąć w naszej gminie musimy teraz po prostu zrobić nasadzenia. Ale to
nie jest tylko, że wsadzimy drzewko o takiej i takiej kubaturze korony, o takim przekroju.
Ale musimy je przez cały rok jeszcze utrzymywać. Żeby nie płacić kary musimy to zrobić.
Nie to, że nie chcemy tego robić. Uważamy, że nie jest na to czas. Po prostu jesteśmy do
tego zmuszeni.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Bogusław Guziński Skorzystaliśmy w ramach programu „Zdalna szkoła”, otrzymaliśmy maksymalną kwotę
pieniędzy, jaką można było otrzymać.

W tej chwili ogłoszono jakby drugi etap tego

samego programu. Bodajże, nie chcę teraz tego przekłamać, tam jest pula 180 mln zł. Czy
my jako gmina rozważamy możliwość również przystąpienia do tego programu?
Pan Burmistrz Patryk Mikołajewski – Szanowni Państwo, na pewno pamiętacie, w
zeszłym roku przeznaczyliśmy kwotę 40 tys. zł na zakup całej sali komputerowej do Szkoły
Podstawowej nr 1. W tym roku z dofinansowaniem rządowym, kupimy komputerów za 160
tys. zł. Byłem na spotkaniu z dyrektorami i część dyrektorów sugerowało, żeby kupić
tablety, że będą tańsze, około 700 zł brutto. Chcemy kupić porządne komputery za 160
tys. zł. Potem ten sprzęt, tak jak to ustalaliśmy na Komisji Rewizyjnej, zostanie w szkołach,
które zgłosiły takie zapotrzebowanie. I będzie to sprzęt całkowicie kompatybilny np. z
tablicami interaktywnymi. Jeśli chodzi o ten kolejny nabór, oczywiście złożyliśmy wniosek i
chodzi tutaj o dofinansowanie dla rodzin wielodzietnych, gdzie jest tylko jeden komputer
na całą rodzinę. Jak najbardziej. Jeśli jest dotacja, to grzechem byłoby nie skorzystać. I
my to zrobimy. Dziękuję.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Panie Przewodniczący, to jest kwota 105 tys. zł, bo o
taką możemy się ubiegać. Dziękuję.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński - Znów by wypadało zapytać o zera, bo w paragrafie
1 części numerycznej mamy oczywiście zmniejszenie o kwotę zero. Nie wiem, czemu to
służy, ale to pominę, bo widocznie to jest ulubiona cyfra. Natomiast jeżeli chodzi o
zwiększenie. W uzasadnieniu mamy zwiększenie o 101 tys. zł. Natomiast tak naprawdę, w
tej części załącznika nr 1 w części tabelarycznej mamy 166.938.45,00 zł. Doczytałem, że

jest tutaj jeszcze w trakcie jedno zwiększenie. Czy to nie może być od razu w jednym tylko
to jest w taki sposób przedstawiane? Skąd ta różnica? I dlaczego to nie jest zbite? I mam
pytanie odnośnie załącznika nr 2, na stronie drugiej mamy 35 tys. zł dla budynku
komunalnego. Chciałbym zapytać jakiego i poprosić ten wniosek kierownika, który był
złożony na zwiększenie. Mamy również zwiększenie jeśli chodzi o utrzymanie czystości o
15 tys. zł., utrzymanie zieleni 60 tys. zł i mamy też zwiększenie w Rozdziale 90004 w
paragrafie 4210, 4300 , tam mamy 10 tys. zł i 50 tys. zł, co jest przyczyną tego
zwiększenia i chciałbym poznać treść pisma Kierownika, który wnioskował o to. Dziękuję.

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Szanowni Państwo ja przepraszam wszystkich
radnych, ale powtórzę to po raz kolejny. Bo Pan Gliszczyński jeszcze ciągle nie rozumie. Zero
w informacji o dochodach po stronie dochodowej naszego budżetu coś oznacza. Ja
poprzednio Panu tłumaczyłam, że załącznik 1 zawiera globalną zmianę. Natomiast w części
normatywnej ma Pan informacje o tym, o ile zwiększono lub zmniejszono dochody. Tak jak w
przypadku wydatków, jak Państwo widzą mamy zwiększenia i zmniejszenia. W tym wypadku
widać, że ten wzrost, który jest w załączniku 1 to nie jest różnica pomiędzy zmniejszeniem i
zwiększeniem. Tylko, że w tym wypadku mieliśmy do czynienia tylko i wyłącznie ze
zwiększeniem dochodów. Mam nadzieje, że tym razem już będzie Pan wiedział dlaczego ta
informacja jest zawarta. Jeśli chodzi o pozostałe dane wydatki tabelka, która jest
przygotowywana. Tak jak widać ona jest z wydruku Besti. Niemniej dla Państwa informacji w
sposób szczegółowy co potwierdza to o czym prędzej powiedziałam, że my nie mamy niczego
do ukrycia i pokazujemy jak najbardziej pełną wyczerpującą informację na temat tego co jest
ujęte w budżecie i co z czego wynika. Te niektóre pozycje, które raczył Pan przytoczyć są
sumą pewnych wniosków i one występują w różnych wnioskach. Albo czasami jest to tak
ujęte, żeby również Regionalna Izba Obrachunkowa. Bo to nie jest tak, że my sobie piszemy,
ponieważ nie mamy co robić. Ale również Regionalna Izba Obrachunkowa kontaktuje się z
samorządami i pyta z czego to wynika. Ponieważ oni chcą wiedzieć czy dany wydatek jest
zgodny z przepisami prawa. W związku z tym nie, nie można odpowiadam na Pana pytanie.
Nie można tego skumulować. Tak to prezentujemy, żeby było jak najbardziej przejrzyste.
Teraz niestety powiedział Pan kilka rzeczy, a ja się zastanawiałam, szukałam tych informacji.
Czy Panu chodziło o nasadzenia? Wniosek o nasadzenia też? Dobrze pamiętam? Czy Pani
przewodnicząca pozwoli, że ja odszukam te wnioski?
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Bardzo proszę. Szanowni
Państwo na wniosek Pana burmistrza ogłaszam 5 minut przerwy technicznej.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk wznowiła obrady sesji po
przerwie.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Gdyby Pan radny był uprzejmy, przypomniał mi, bo
przepraszam, ale czy to chodziło o utrzymanie zieleni, nasadzenia?

Czy chodziło o

Łąsko? Łąsko? Budynek, tak. Kolejny wniosek złożyła Pani kierownik Wydziału Inwestycji,
Planowania Przestrzennego - Przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla
budynku komunalnego w Łąsku Wielkim – projekt. W uzasadnieniu Pani kierownik wpisała
zgodnie z pismem Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania
Energią istniejąca przydomowa oczyszczalnia ścieków obsługująca budynek komunalny w
Łąsku Wielkim nie spełnia wynikających norm z decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym.
Zgodnie z prowadzonymi analizami jakości ścieków przekroczone są dopuszczalne
stężenia substancji wprowadzanych do ziemi. Gmina ponosi podwyższone opłaty za usługi
wodne. Żeby ten stan usunąć trzeba przystąpić do inwestycji i na ten moment
proponujemy wprowadzenie zadania pn. Projekt, tak związany z tym przedsięwzięciem.
Kiedy będzie projekt będziemy widzieli jakie gmina będzie musiała ponieść koszty z
wykonaniem tego całego zadania inwestycyjnego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Czy Pan radny jeszcze
chciał się odnieść do tej wypowiedzi? Zapraszam do mikrofonu, bo to nie będzie na relacji
online słyszalne.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński - Jeszcze jedno, nie uzyskałem odpowiedzi. Chodzi
o 15.000,00 zł to jest 90003 i tutaj mamy oczyszczanie miast i wsi 15.000,00 zł.
zwiększenie. W paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Mieliśmy tam 20.000,00
zł zwiększamy o 15.000,00 zł czyli prawie 100%.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ja pytałam właśnie czy chodziło o nasadzenia?
Dlatego, że ta pozycja w załączniku 2 składa się m.in. z wniosku Pani kierownik
odpowiedzialnej za gospodarkę komunalną, ale również w tym samym dziale, rozdziale,
paragrafie sklasyfikowane są sprawy związane z nasadzeniem. I 25 marca zwrócono się
do Pana burmistrza z prośbą o zabezpieczenie kwoty 20.000,00 zł w klasyfikacji 900 904
paragraf 430 oraz kwoty 18.000,00 zł w klasyfikacji 900 904 paragraf 421. Pieniądze te są
potrzebne w szczególności, odpowiednio na opłacenie usługi wykonania nasadzeń
zastępczych oraz opłacenie usługi pielęgnacji, podlewania nasadzonych drzew oraz zakup
sadzonek i materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń zastępczych. Na sesji 29
kwietnia wtedy mieliśmy takie środki. Mogliśmy poszukać. Wprowadziliśmy do budżetu w
paragrafie 421 zakup materiałów na te nasadzenia - 8.000,00 zł. I w paragrafie 430
10.000,00 zł. W tej chwili proponujemy wprowadzenie w paragrafie 421 – 10.000,00 zł, w

paragrafie 430 zakup usług pozostałych 10.000,00 zł. Co wypełnia wniosek kierownika
wydziału merytorycznego o zabezpieczenie środków na nasadzenie zastępcze. Pan
burmistrz myślę, że szczegółowo wyjaśnił, że jest to nasz obowiązek. Bo jesteśmy
zobligowani odpowiednimi decyzjami i my nie możemy tego nie wykonać. Bo jak nie
wykonamy to będziemy płacili kary.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Dziękuję, ale ja też chyba
uważam, że to nie o to chodziło Panu radnemu. Tu całkiem na końcu rubryki. Jeszcze raz
gdyby Pan radny klasyfikację podał, tak?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Jeśli chodzi o kwotę 15.000,00 zł w dziale 900
gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi
paragraf 421 mówimy o kwocie 15.000,00 zł w uzasadnieniu kierownik Wydziału
Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej podaje zmiana planu podyktowana jest
koniecznością zabezpieczenia środków na zakup koszy ulicznych niezbędnych do
utrzymania czystości na terenie miasta i wsi.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk– Czy w dyskusji ktoś jeszcze
chce zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym 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 „wstrzymujących 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 „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXV/205/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na
rok 2020.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Koronowo na rok 2020 oraz określenie sezonu kąpielowego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Przystępujemy do punktu

piątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
na terenie Gminy Koronowo na rok 2020 oraz określenie sezonu kąpielowego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk- Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecny radny pan Stanisław Gliszczyński. Obecnych 18 radnych.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – W związku z tym nie
będziemy odczytywać ani projektu uchwały, ani złączników, a o wprowadzenie proszę
Dyrektora M - GOSiR Pana Macieja Makowskiego.
Dyrektor M - GOSiR Pan Maciej Makowski przedstawił 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 jawnego imiennego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Stwierdzam, że 18 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 18 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XXV/206/20 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2020 oraz
określenie sezonu kąpielowego.

7. Zamknięcie obrad XXV nadzwyczajnej sesji.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - W związku z wyczerpaniem
porządku obrad sesji zamykam obrady XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 11.09.41
Koronowo, 21 maja 2020 r.
Protokołowała
Magdalena Wanda-Joras
Inspektor Biura Rady
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Szulta-Romaniuk

