OR-RM.0002.7.6.2020
Protokół Nr XXVII/20
z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 24 czerwca 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.

Ad. 1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXVII 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.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa bardzo proszę wszystkich obecnych
na sali o przestrzeganie zasad ochrony osobistej oraz o utrzymywanie zalecanej
odległości między osobami.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca rady Pani Katarzyna Szulta Romaniuk stwierdziła prawomocność obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecny radny Pan Maciej Szlagowski.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do Protokołu.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Witam serdecznie:
1. Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Pana Patryka Mikołajewskiego - Burmistrza Koronowa wraz z kadrą
kierowniczą i pracownikami urzędu.
3. Wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo, oglądających transmisję oraz
wszystkich obecnych tu na sali.
Ad. 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 o zmianę porządku obrad sesji?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – chciałbym złożyć
wniosek o zmianę porządku sesji, poprzez dopisanie punktu pn „Wręczenie nagród w
konkursie pn. Gmina Koronowo – segreguj śmieci, na zdjęcie profilowe na
facebooku.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Panie Burmistrzu,
myślę, że w punkcie 4a moglibyśmy wprowadzić to. Kto z Pań/Panów radnych jest za
wprowadzeniem tej zmiany do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki.
Za – 20 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Zatem punkt 4a zostanie zdjęty z porządku obrad.

Czy jeszcze są jakieś zmiany do porządku obrad? Nie ma, nie widzę.
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Zatem porządek obrad sesji po zmianach będzie wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
4a) wręczenie nagród w konkursie pn „Gmina Koronowo – segreguj z nami”. Na
zdjęcie profilowe strony na facebooku.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja

Przewodniczącej

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

o

złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacja: Punktu Informacji Turystycznej, Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i
Promocji oraz Komisariatu Policji w Koronowie o przygotowaniach Gminy
Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno –
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
za 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 114/9
położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
1127/5 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na
potrzeby ochrony przyrody, w obrębie ustanowionego pomnikiem przyrody drzewa
gatunku dąb szypułkowy.
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15. Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

zbycie

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 268/31 stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu
gminy Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego.
21. Zapytania, wnioski i informacje.
22. Składanie interpelacji.
23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad XXVII sesji.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przechodzimy do
punktu czwartego porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad XXVI
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Kto z Pań, Panów
radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie?
Głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie 20 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
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„wstrzymujących się”.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przechodzimy do
punktu czwartego a) porządku obrad sesji: wręczenie nagród w konkursie pn „Gmina
Koronowo – segreguj z nami” na zdjęcie profilowe strony na facebooku. Bardzo proszę
Pana Burmistrza o zabranie głosu i wręczenie nagród.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski wręczył nagrody w konkursie pn „Gmina
Koronowo – segreguj z nami” na zdjęcie profilowe strony na facebooku.
Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do punktu
piątego porządku obrad sesji, sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności
międzysesyjnej.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Proszę Burmistrza
Koronowa Pana Patryka Mikołajewskiego o przedstawienie sprawozdania.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski przedstawił sprawozdanie, które
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Czy są jakieś pytania
do sprawozdania? Nie widzę, zatem przystępujemy do punktu 6-go porządku obrad do
informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
Ad.6.
Informacja
Przewodniczącej
Rady
Miejskiej
o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

w

Koronowie

Informacja stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu

Ad.

7.

Informacja:

Punktu

Informacji

Turystycznej,

Wydziału

Obsługi

Przedsiębiorczości i Promocji oraz Komisariatu Policji w Koronowie o
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przygotowaniach Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do
punktu siódmego porządku obrad sesji, do informacji Punktu Informacji Turystycznej,
Wydziału Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji oraz Komisariatu Policji w Koronowie
o przygotowaniach Gminy Koronowo do sezonu turystycznego oraz wypoczynku
letniego dzieci i młodzieży.
Informacja Punktu Informacji Turystycznej została przygotowana przez Wydział
Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji i została zamieszczona na Sesji. Ze względu na
chorobę pracownika nie będzie przedstawiana. Państwo radni zapoznali się z tą
informacją i ewentualne pytania proszę złożyć na piśmie i otrzymają Państwo
odpowiedź w terminie późniejszym. Natomiast, poproszę teraz Pana Komendanta
Komisariatu Policji w Koronowie, Pana Podinspektora Mariusza Magdziarza. Witam
serdecznie, bo nie powitałam Pana. Pana towarzysza również na naszej dzisiejszej
sesji. Poproszę o przedstawienie informacji o przygotowaniach Gminy Koronowo do
sezonu turystycznego oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Podinspektor Pan Mariusz
Magdziarz – przygotowanie do sezonu letniego, tak naprawdę zacznę od
podziękowań za przekazaną subwencję w wysokości 6 000,00zł na służby płatne. To
jest dla nas niewątpliwie ważny element całego systemu bezpieczeństwa. Na moją
prośbę uzyskałem także deklarację Komendy Miejskiej, Komendanta Miejskiego, że w
związku z sezonem letnim będą dyslokowane służby ze strony Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz z oddziałów prewencji.
Ważnym elementem tego systemu, tak naprawdę o którym Pan Burmistrz już
wspominał to są policjanci ogniwa wodnego Komendy Miejskiej w Bydgoszczy, którzy
na stałe pełnią służbę na terenie akwenu, w szczególności Pieczysk. Oni są
finansowani jak najbardziej przez państwo jeśli chodzi o zakwaterowanie. Także tak
naprawdę, trzy elementy związane z dodatkowymi służbami, plus kadra i policjanci z
Koronowa zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom, którzy przyjadą na
tereny Koronowa. Chciałbym w tym miejscu zasygnalizować, tak naprawdę temat jest
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na przyszły rok. Uzyskałem informację, że takie gminy jak Tuchola i Sępólno, już
zrealizowały możliwość pewnego rodzaju zwiększenia ilości policjantów w służbie
właśnie w tych akwenach w miejscowościach wypoczynkowych. Mam tu na myśli
sytuację,

że

władze

gminy

mogą

wnioskować

do

oddziałów

prewencji

o

oddelegowanie policjantów oddziałów prewencji na stałe. Są to policjanci od 2 do 4
policjantów. Tuchola i Sępólno po 4 policjantów przekazało jakby do dyspozycji tych
gmin. Policjanci na stałe pełnią służbę w tych miejscowościach wypoczynkowych. I
tym samym włączają się w system bezpieczeństwa. Można powiedzieć są na stałe w
tym miejscu, gdzie odbywają się, że tak powiem spotkania i są te miejsca turystyczne.
Także tutaj daję sygnał. Na pewno to nie jest temat na ten rok. to jest kwestia budżetu
w przyszłym roku. taki sygnał, jeżeli jest potrzeba, to pismo mogę również złożyć do
Państwa, czy na ręce Pana Burmistrza, czy na ręce Pani Przewodniczącej.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Czy to przepraszam,
tylko na okres letni?

Komendant Komisariatu Policji w Koronowie Podinspektor Pan Mariusz
Magdziarz - Tak mówimy o okresie letnim. Okres letni lipiec, sierpień. Można zrobić
na przykład tylko lipiec. To tak naprawdę zależy tylko od Państwa. W subwencji tutaj
kwestia jest z tego, co się orientowałem około 70 zł za osobę, dla policjanta to jest
zakwaterowanie plus wyżywienie. Taką informacje uzyskałem. Czy ona się zmieni na
przyszły rok tego nie wiem. Ale jeżeli Państwo oczekujecie, żebym uzyskała takie
informacje, na pewno to uczynię. Także to jest cały system tak naprawdę tych służb,
które spowodują, że jesteśmy przygotowani do tego systemu bezpieczeństwa. Duzy
nacisk właśnie kładę na ogniwo wodne. Oni dysponują tak naprawdę łódką, dwoma
kładami i samochodem terenowym, więc główny naciska kładę właśnie na tego typu
elementy,

żeby

współpracować

z

tymi

policjantami.

Dodatkowo

chciałbym

podziękować za współprace Panu burmistrzowi w tych ciężkich czasach tej choroby,
pandemii COVID- u. rzeczywiście mieliśmy różnego rodzaju zadania, które bardzo
trudne były. Bardzo fajnie współpracowało się z Panem burmistrzem i innymi
przedstawicielami Pana burmistrza. W tym miejscu chciałbym wskazać, że
zasygnalizowałem Panu burmistrzowi taki wniosek o dofinansowanie zakupu pojazdu
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służbowego. Chyba Państwo się ze mną zgodzicie, że teren działania Koronowa to
jest 53% Powiatu Bydgoskiego. Praktycznie miejsce interwencji to może być kwestia
nawet 45 kilometrów. W związku z tym pojazd służbowy sprawny jest najbardziej
koniczny, żeby realizować te czynności. Także tu z kolei moja prośba jest do Państwa
radnych, żebyście pozytywnie rozpatrzyli ten mój wniosek i prośbę, którą skierowałem
do Pana burmistrza. Podsumowując w ramach swoich kompetencji podejmę wszystkie
kroki aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno mieszkańcom Koronowa. Jak i
przyjeżdżającym turystom w te piękne miejsce jakim jest Gmina Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Czy Państwo radni
mają jakieś pytania?

Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
podpunktu 8, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? – 21 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? – 0 głosów
Przewodnicząca obrad

- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o

wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto
z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Może moja wypowiedź byłaby
bardziej adekwatna przy punkcie związanym z budżetem, ale to się wszystko łączy i
wtedy już przy tamtym punkcie się nie będę wypowiadał. Po pierwsze w czasie
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posiedzenia komisji zagospodarowania przestrzennego przedstawiono nam jako radnym
plany gminy w zakresie nakładek asfaltowych. Ja tutaj mam wszystkie te plany graficzne,
gdzie to się ma odbyć, siedem nakładek w tym roku, siedem w przyszłym. Plus tez
państwo, ja również będziemy głosować dzisiaj nad zmianami i wprowadzeniem nowych
zadań. Ja tylko i wyłącznie skupiam się na drogach. Nie rozszerzam tego na inne
zadania. Mówię tylko o drogach. Ja mam takie wrażenie, że te wszystkie plany odbywają
się w zaciszu gabinetu Pana burmistrza, tylko w bardzo ścisłym gronie. Nie
uwzględniając głosów wcześniejszych i dlatego pozwoliłem sobie w poniedziałek złożyć
pismo u Pana burmistrza, w którym proponuje dwie nakładki asfaltowe. W tym jedna
Łąsko Małe – wybudowanie i przypomina, że we wrześniu do projektu budżetu składałem
propozycję budowy drogi, w kilku etapach oczywiście, drogi Wilcze – Mąkowarsko. Ta
droga stanowi istotny skrót pomiędzy różnymi częściami gminy i przebiega po terenie
trzech sołectw. Do tego tematu jakoś nie ma woli, żeby powrócić. To jest jeden punkt,
natomiast drugi. Będziemy dzisiaj głosować nad zmianą dotyczącą przeniesienia ponad
4 milionów złotych, o których wypowiedziała się Pani skarbnik. Modernizacja oświetlenia
już na rok 2021 faktycznie z panem marszałkiem to jest ustalone, że rozliczenie tej
inwestycji nastąpi do końca roku 2021. Ja tylko chciałem Państwu przypomnieć, że
jeszcze do nie dawna, wtedy kiedy jednokrotnie nie był przegłosowany WPF powstało
wiele hałasu wokół tego tematu. Mówiąc o tym, że przez nas nie będzie iluś inwestycji. A
dlaczego akurat tak długo się przewleka tę inwestycje, aż do końca 2021 roku? bo co się
okazało. Trzeba zrobić ponowna inwentaryzację, która będzie trwała około roku.
Inwentaryzacje punktów świetlnych. Gdyby ta inwentaryzacja w ten sposób nie została
dokonana, to przy rozliczeniu całej tej inwestycji, przy rozliczaniu się z Panem
marszałkiem, ponieślibyśmy jako gmina bardzo poważne konsekwencje finansowe.
Jeżeli by tej inwentaryzacji nie byłoby w sposób właściwy dokonanej. To co proszę
Państwa? To ja myślę, że dzisiaj, to, że my nie przegłosowaliśmy tego WPF – u wtedy, to
uratowaliśmy gminę przed bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Ja sobie
przypominam kuriozalne oświadczenie podpisane Klub Radnych Koronowo Budzi się w
gazecie, gdzie przepraszano za nas. Ja w to nie wierze, że tam byli podpisani i
uczestniczyli w tym wszyscy radni klubu Koronowo Budzi się. Bo ja znam Państwa i nie
wierzę, żebyście Wy wszyscy byli w temacie, żeby w ten sposób przepraszać za innych
radnych. Ja oczekuje, że my dzisiaj zostaniemy przeproszeni przez tę osobę X, autora
9

tego oświadczenia. Bo to my spowodowaliśmy, że żadna inwestycja nie została
utrącona, a dodatkowo gminę uratowaliśmy przed konsekwencjami.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Odpowiadając radnemu Guzińskiemu
jeśli chodzi o nakładki, jest to remont dróg, tak? Czyli moja kompetencja. Państwo
przegłosowaliście pewną kwotę na remont i utrzymanie dróg i ja to wykonuję. Faktycznie
Pan Guziński ma tutaj rację, dzieje się

to w zaciszu gabinetu. Biorę kierownika

odpowiedzialnego za to i bierzemy i przewertujemy wszystkie wnioski mieszkańców i na
ile nam starczy pieniędzy. I tak jak robimy nowe odcinki nie kontynuując, to tak na
przykład Panie radny Nowy Dwór za torami. Jest to kontynuacja wcześniejszej nakładki,
którą wykonał wielce czcigodny mój poprzednik. Jeśli chodzi o Łąsko, Łąsko Wielkie jest
tam inwestycja. Jakie tu jest robienie dla swoich? Nie rozumiem w ogóle takich zarzutów
z tej komisji ostatniej. Jest tutaj siedem nakładek, które chcemy wykonać w tym roku.
dwie przypominam Panu to są ulice, które wyglądają jak sieć kraterów, a miejscami jest
asfalt. Mieszkają tam nasi mieszkańcy, jak między innymi w Tryszczynie. Dzieje się to
faktycznie w zaciszu gabinetu, bo to jest moja kompetencja. Biorę listy poparcia od ludzi,
podpisy ludzi i staram się z tego skromnego budżetu przeszło milionowego, wyskrobać
tyle ile się da. Zaznaczam jeszcze jedno, tam gdzie mamy rozgraniczenia, tam gdzie
mamy mapy. Bo na wszystko nie mamy mapy, te siedem następnych nakładek, o których
Pan mówi są prowadzone rozgraniczenia, które rozpoczęliśmy już teraz. Są zamówione
mapy, aby do tego podjeść w przyszłym roku i robić to tak jak pan Bóg nakazał. Co do
drugiego argumentu, a właściwie tezy, bo to była teza, nawet nie argument. Jeśli chodzi
o przeniesienie modernizacji oświetlenia. Przenosimy ja moi Państwo tylko dlatego, że
dostaliśmy promesę od marszałka kujawsko – pomorskiego, iż możemy ja rozliczyć do
2021 roku. wówczas, gdy Państwo głosowaliście, albo nie głosowaliście nad tym, to było
ogłoszony na to przetarg i mogliśmy to wykonać. Jeśli chodzi o sama inwentaryzację to
zakończył się projekt drogi krajowej 56 i wyszło, że kilka latarni należy do nich.
Mielibyśmy inna sytuacje wówczas to ogłaszając, ale o te kilka latarni moglibyśmy to
spokojnie wytłumaczyć. A nie jak poprzednio już bywało, że gmina płaciła albo zwracała
dotacje. Nie rozumiem aspektu z przeprosinami, z kwiatami, itd. Do takich rzeczy się nie
będę odnosił tutaj. Mówię jak jest.
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Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Pani przewodnicząca do Pani właściwie kieruje
pytanie. Co jest powodem nieterminowego przesłania radnym zarówno budżetu jak i
WPF –u? Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami?
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Szanowny Panie radny
ja myślę, że odwołam się tu do Pańskiego doświadczenia. Takie sytuacje miały kiedyś
miejsce, a myślę, że z racji tego, że budżet

cały czas ewaluuje czasami nie ma

technicznych możliwości, żeby te projekty ukazały się w terminie jaki jest narzucony.
Myślę, że Pani skarbnik również tutaj. A Pan burmistrz bardzo proszę.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Polacy to naród jak starożytni
rzymianie, który słynie z przysłów. Jest takie fajne polskie powiedzenie „Punkt siedzenia
zależy od punktu widzenia”, albo odwrotnie. Bo na tej Sali to już naprawdę dziwne rzeczy
widziałem. Więc tak moi Państwo kiedyś tak bywało. Jak powiedziała Pani
przewodnicząca i dziękuję za te słowa. Budżet ewaluuje, w zeszłym tygodniu, pod koniec
tygodnia dowiedzieliśmy się o dotacji 4,5 miliona złotych na osuwisko na Tucholskiej.
Zadanie, które było niemożliwe do wykonania przez gminę. Dostaliśmy te pieniądze i
dzisiaj wprowadzacie je do budżetu i do WPF – u. moi Państwo stworzenie uchwały
budżetowej, czy WPF – u, to nie jest 20 minut. Tylko wszystko trzeba zmieniać. Ja tutaj
nie będę bronił moich pracowników, bo nie mam za co ich bronić i żadnych ataków nie
będę odpierał. Ja Państwu tylko przedstawię, poświęćcie mi proszę chwilę czasu. To
przygotowałem się do tej dyskusji. No wiec tak w 2015 roku kiedy nie było jeszcze Pani
skarbnik Alicji Tymek, a był inny skarbnik. Gdy sesja była 13 lutego dnia 11 wpływał WPF
i budżet. Dnia 13 lutego 2015 roku, 6 marca, 2 wpłynął budżet i WPF, 6 marca 2015 roku
była sesja 2 wpłynęły materiały. 25 marca 2015 roku była sesja 23 wpłynęły materiały. 25
marca 2015 roku była sesja WPF wpłynął 23. 29 kwietnia 2015 roku była sesja materiały
wpłynęły 21. 18 maja 2015 roku była sesja materiały wpłynęły 14. Spokojnie mam
jeszcze około 60, gdzie tu jest w dzień sesji nawet. Mogę to wszystko przeczytać jak
sobie Państwo życzycie. Więc jedziemy dalej 27 maja była sesja rady miejskiej 2015 roku
materiały wpłynęły 21. 27 maja była sesja WPF wpłynął również 21. 24 czerwca 2015
roku była sesja materiały wpłynęły 18, analogicznie WPF.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Panie burmistrzu ja
przepraszam. Pozwolę sobie przerwać. Myślę, że no nie będziemy Pan radny zwrócił się
tutaj do mnie z zapytaniem. Ja myślę, że odpowiedziałam, natomiast no mamy tu
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dyskutować. Nie będziemy się tu wzajemnie atakować

tak jak Pan przed chwilą

powiedział. Nie mniej Pan radca Pan Rafał Bułka zwrócił mi tu uwagę na jeden aspekt.
Bardzo proszę gdyby Pan był uprzejmy to również powiedzieć
Mecenas Pan Rafał Bułka – Znaczy nie oceniając tutaj merytorycznie chciałem tylko
zwrócić i tak zawracałem uwagę Pani przewodniczącej, że na tym etapie obrad tego typu
zarzuty są po prostu bezprzedmiotowe. Bowiem po przyjęciu przez radę porządku obrad
zarzuty dotyczące terminu przekazywania

materiałów są po prostu nieskuteczne i

bezcelowe skoro rada podjęła decyzję o tym, że realizuje porządek obrad, to realizuje go
w oparciu o materiały, które zostały przekazane. Zresztą to wynika wprost z przepisów
statutu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – W statucie, ja pozwolę
sobie Panie radny, tak przeczytać tu może, czy przypomnieć, że w statucie § 27 ust. 6 :
W razie nie dotrzymania terminów rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i
wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez radnego tylko na początku obrad przez głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianę porządku obrad. Także myślę, że to jest ta odpowiedź. Bardzo proszę jeżeli
Pan chciałby dalej kontynuować proszę.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Ja tylko chciałem odpowiedzieć, że to nie jest
zarzut, tylko to było pytanie Panie mecenasie. I druga rzecz gdybym chciał składać jako
zarzut, to złożyłbym to w odpowiednim momencie o zdjęcie z porządku obrad tego
punktu. A z mojej strony padło tylko pytanie, ale rozumiem nagonka.
Radny Pan Wojciech Orliński - Nie chciałem szeroko tego tematu rozwijać, bo można
by, bo tutaj się całkiem ciekawa historia w tym temacie układa w naszej radzie i straży
pożarnej. Natomiast chciałbym przy tych zmianach do WPF – u zapytać się co jest
powodem, że nieprzyjęte propozycje do budżetu dotyczące straży pożarnej, czyli
przebudowa we Wtelnie i bieżące remonty, które miały być zrobione. Była decyzja, którą
zatwierdziliśmy, że pieniądze będą 200.000, 00 zł na remont Huty. Decyzja była Państwa
nie straży pożarnej, nie zarządu i 150.000,00 zł na remont nieszczęsnej Sali na
Ogrodowej w Koronowie. Na dzień dzisiejszy przechodzimy koniec czerwca do WPF – u
decyzje, czy zatwierdzony budżet, który Państwo przyjęliście zmieniacie w tym punkcie.
Myślę, że macie do tego poważne jakieś sprawy, bo nie rozumiem tego. Mało, że Huta
rozłożona ma być na dwa lata, to jeszcze razem podana przez Panią skarbnik ze
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świetlicą we Więzownie i to jest 120.000,00 zł na rok bieżący. Jaki jest powód skreślenia,
czy przesunięcia, czy rozłożenia rzeczy, które są ewidentnie w tej chwili niezbędne.
Ponownie nie będę na ten temat rozmawiał. Dłużej mówił, bo wszyscy wiedzą

jak

wygląda świetlica. Wszyscy rolnicy wiedza, bo tam wnioski składali. O tym nawet nie ma
słowa w WPF – ie, o tych 150.000,00 zł, które miały być w remoncie zrobione.
Przypuszczam, że realizacja również zostanie przesunięta. Natomiast spokojnie zostały
zabezpieczone pieniądze na zakup samochodu, o które straż pożarna nie wnioskowała i
zakup motorówki, której we wniosku z 18 roku, który był złożony przez zarząd do budżetu
na 19 rok została już zakupiona i zwodowana. Chciałbym tylko merytoryczna odpowiedź.
Nie chodzi mi w żadnym wypadku o wkładanie kija do worka ze żmijami albo w
mrowisko. Natomiast jest dla mnie to zaskakujące, bo te dwa elementy są dla straży
bardzo ważne i Państwo sami przyjęliście do budżetu i sami to nie realizujecie. Proszę o
wyjaśnienie.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Kwestia remontu dachu na
OSP w Koronowie wygląda następująco, że jak o ile się nie mylę, od 26 rozpoczynają się
prace porządkowe na dachu, czyli uprzątnięcie zbędnych kabli, anten, które nie nadają
się już do użytku i trzeba to tez uprzątnąć. Były robione wstępne oględziny dachu, aby
stwierdzić jaki zakres prac będzie potrzebny. Będzie wykonywany przez wydział
inwestycji przedmiar, aby to zadanie zrealizować. Jak najbardziej w terminie, czyli to co
powiedzieliśmy będzie zrobione. Co do zadania, jeżeli chodzi o Hutę to zadanie to będzie
podzielone na dwie części. Część będzie zrealizowana remontem, na który nie jest
potrzebne pozwolenie na budowę. A część będzie zrobione wraz z pozwoleniem na
budowę. Gdyż tak jak ostatnio Panu mówiłem na spotkaniu będzie tam wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowę. Chociażby po to aby zająć się tam kwestia
kanalizacyjną. Tutaj już musimy mieć pozwolenie na budowę, żeby to wykonać. Co do
zakupu wozu strażackiego, bo teraz nie bardzo rozumiem. Czy Pan jako przedstawiciel
straży jest przeciw? Czy Pan jest za? Bo tak nie bardzo z tej wypowiedzi zrozumiałem.
Radny Pan Wojciech Orliński – Chciałbym tylko prosić o odpowiedź merytoryczną na
zadane przeze mnie pytania. Akurat tak składa się, że 350.000,00 zł, które były
potrzebne na Wtelno, to akurat wystarczyło na łódź i na samochód. To jest przypadkowe
i przypuszczam, że los to zrobił. Natomiast chodzi mi o to, że nigdy nie będę przeciwko
temu, żeby kupowano dla jakiejkolwiek jednostki i nigdy nie będę robił żadnych rzeczy,
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które będą zmniejszały możliwość do niesienia ludziom pomocy. Chciałem to wyraźnie
powiedzieć.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie radny to jest tak jak
powiedziałem Panu na komisji, że ja ta inwestycję wykonam, tak jak wykonam ją w
Koronowie. Połączyliśmy je razem z Więzownem tylko dlatego, że jest tam planowana
przebudowa świetlicy wiejskiej i remizy wiejskiej w Więzownie. Poszło to jednym
zadaniem o dotację. Mamy zapewnienia o dotacji, dlatego zmniejszamy te pieniążki, bo
pieniążki będą zwrotną dotacją. Jeśli chodzi o to dlaczego, to przechodzi również w WPF
– ie na 2021 rok, to jest to spowodowane tym, że tam szambo, zbiornik bezodpływowy
znajduje się za blisko budynku. Musimy go wyprowadzić dalej i zrobić normalne
przyłącze. To jest tylko to. Nie ma tutaj żadnych ukrytych intencji. Myślę, że w tym sensie
powinienem Panu właśnie odpowiadać.
Radna Pani Ewa Szymańska – Ja mam tez dwa pytania. Pierwsze: Kwestia dotyczy
właśnie tych nakładek. Interesuje mnie rok 2020. Tutaj od Pani kierownik uzyskaliśmy na
jednej z komisji wykaz. I jest droga przeznaczona do remontu, bo rozumiem, że to ma
być nakładka w 2020 roku. z tego co się orientuję jest to droga między polami. Tam nie
ma żadnego zabudowania. Jak dobrze odczytuje, może Pan tutaj radny Henryk Borowicz
mi pomoże. Pewnie to jest droga za Dino, tak? Zaznaczona na tej naszej rozpisce. Jadąc
do Wierzchucina za Dino. Tez składałam jako Klub radnych Ziemia Koronowska do
projektu budżetu na 2020 rok nakładkę asfaltową między Wiskitnem a Hutą. Sama
osobiście tez składałam taki projekt do budżetu. Nie został też uwzględniony. A wydaje
mi się, że ten odcinek, który kierując się w stronę centrum Wierzchucina za istniejącym
sklepem Dino jest to droga między polami. Nie ma tam żadnego zabudowania i nie wiem
czy to jest, aż tak bardzo mocno priorytetowa droga, która miałby nie wiem co łączyć. Na
pewno dwa asfalty, jeden w kierunku Wiskitno – Osiek, a drugi w kierunku centrum
Wierzchucina. Wydaje mi się, że bardziej priorytetową sprawą byłoby położenie nakładki
między Huta a Wiskitnem. To jest jedna sprawa. Druga tez bym chciała się odnieść
właśnie do wyprzedzając już może tutaj budżet, to zmniejszenie na kwotę 128.000,00 zł
zadania Projekt i modernizacja tej inwestycji właśnie w Hucie. Z informacji, którą
uzyskałam od mieszkańców Huty na ostatnim zebraniu zarządu zapewniał Pan, że
projekt będzie gotowy już w lipcu. A remont tejże inwestycji ma się rozpocząć na
przełomie

lipca i sierpnia. Nie wiem czy są te zdjęcia? Chciałabym tylko Państwu
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przypomnieć, te zdjęcia już były wcześniej prezentowane. Zdjęcia jak wygląda huta. To
oczywiście jest od 2017 roku, bo na pewno zaraz tu któryś z Panów burmistrzów mnie
tutaj poprawi, że to się ciągnie od trzech lat. Ale skoro zostały tak jak wspomniał Pan
radny Orliński przez Państwa zabezpieczona kwota. To może niechby to

zostało

wykupione i ja nie jestem przeciwna za tym, żeby rozbudowywać świetlicę w Więzownie.
Bo wszystkim się pewnie tez cos należy. Chociaż ta świetlica w Więzownie nie jest za
wielka. Ale wydaje mi się, że priorytetem może być naprawdę Huta, bo ona potrzebuje
natychmiastowego remontu. Za chwilę możemy oglądać zgliszcza tejże świetlicy. To są
zdjęcia ze świetlicy w Hucie. Tam jeszcze było jedno takie zdjęcie z tego szczytu, który
jest taki dosyć mocno pęknięty na zewnątrz budynku. Także dziękuję bardzo.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski -

Jeśli chodzi o pytanie nr 1 Pani

radnej Szymańskiej, Wierzchucin Królewski. Pani radna ta droga za Dino, między Dino,
między dwoma drogami przylegającymi do Dino jest robiona na wniosek mieszkańców.
Mieszkańcy, którzy wnioskowali w tym roku abyśmy ja zagruzowywali. Stwierdziliśmy, że
tego nie zrobimy i mieszkańcy w tej intencji drugiej drogi w Wierzchucinie Królewskim,
czyli drogi za cmentarzem składowali gruz. W przyszłym tygodniu będzie kruszarka i
będzie kruszony gruz właśnie w intencji tych dwóch dróg. Jest to po konsultacji z
sołtysem i radnym wsi Wierzchucin Królewski. Mamy już zamówione mapy tak jak
powiedziałem wcześniej na ten remont tej drogi. I wszystko co odpowiedziałem, jeżeli
chodzi o fundusz nakładek. Takie zadanie budżetowe jak nakładki odpowiedziałem w
odpowiedzi do pana radnego wielce czcigodnego Guzińskiego. Nie rozumiem czego pani
z tej wypowiedzi nie zrozumiała. Jeśli cos takiego w ogóle miało miejsce. Co do drugiej
kwestii, to faktycznie dziękuję, że Pani to powiedziała, bo miałem w intencji wypomnieć,
że od 2017 roku. ale mnie Pani ubiegła. Ja odpowiedziałem Panu radnemu Orlińskiemu
prawdę. Co w tej dyskusji, co w tej wypowiedzi było niezrozumiałego, bo ja tam byłem.
Nie musze oglądać tych zdjęć. Wiem ja to zrobię. Przełożenie tego na 2012 rok, części
tego zadania, tego remontu tak jak powiedziałem Panu radnemu Orlińskiemu jest
spowodowane zbiornikiem bezodpływowy. Jeśli chodzi o wniosek o drogę, czy nakładkę
na drogę między Hutą a Wiskitnem

powiedziałem również Pani w naszej rozmowie

prywatnej, że ja ta drogę zrobię. Tak jak zrobię drogę między Mąkowarskiem a Wilczem.
Ale normalnie z projektu. A nie zrobiłem tego tylko w tym roku, bo mamy kilka projektów,
które tracą ważność drogowych. I najpierw robimy te w pierwszej kolejności, bo nie chce
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dopuścić do takiej sytuacji, że będziemy marnować pieniądze publiczne, które zalegają u
nas na półkach. To tyle jeśli chodzi o ta drogę .I tutaj powiem Pani jeszcze tylko tyle.
Wiskitno jest mi bliskie mojemu sercu, dlatego robimy modernizację oczyszczalni w
Wiskitnie, za którą gdybyśmy tego nie zrobili za 700.000,00 zł płacimy kary
środowiskowe. A musimy patrzeć globalnie na cała gminę. Nie w skali miko a w skali
makro. Patrzeć na wszystkie potrzeby mieszkańców. Ja rozumiem, że może w Pani
sumieniu, czy w Pani odczuciu nie podobać się droga między Dino. Ale ci mieszkańcy,
którzy tam mieszkają, między tym przesmykiem może uważają, że jest to najsłynniejsza i
najwartościowsza droga na świecie, której potrzebują. Trzeba na to patrzeć też z tej
strony.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Jeśli Państwo pozwolicie, to mimo wszystko ja pozwolę
sobie włożyć kij w ten worek ze żmijami i trochę się odnieść do kilku słów i do kilku
stwierdzeń, które padły i które są dla mnie wyjątkowo niezrozumiałe. Pierwsze odnosząc
się do słów Pana radnego Guzińskiego. Jest kilkaset kilometrów dróg, wszelkiej maści,
gruntowych, starych nakładek, dziurawych, kraterów, płyt. Powstał po wielu latach w
końcu jakiś plan i ten plan jest realizowany. Powstają drogi, budowane z projektów. W
dużej ilości o pieniądze na te drogi burmistrz stara się pozyskiwać środki zewnętrzne,
między innymi z funduszu dróg samorządowych. Są one realizowane. Powstał plan
nakładek. Trudno pogodzić wszystkie sołectwa, mamy ich 33. Trudno pogodzić wszystkie
miejscowości. Miasto, gdzie mamy setki kilometrów dróg w samym mieście gruntowych,
po których ciężko w tej chwili przejść po ulewach. Do mnie na przykład dzwonią
mieszkańcy ul. Objazdowej i pytają się co się dzieje? Bo ich zatapia. Takich przypadków
mamy setki, a może i więcej. I teraz kiedy ten plan zaczyna w końcu być wdrażany z
perspektywa już na rok 2021, to wszyscy kruszymy kopię o nie wiadomo co. O to, że się
coś robi? Przez wiele lat robiło się niewiele. Ja wielokrotnie obserwowałem inwestycje
sprzed wielu lat. I teraz jeżeli coś się robi, to zachowujemy się jak dzieci w piaskownicy?
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk

- Panie radny

przepraszam, ale ja może się odniosę tu do pana wypowiedzi. Kiedy Pan mówi o tym, że
powstał plan, to ja ośmielę się powiedzieć, że powstał plan, ale Pana burmistrza. Bo w
moim odczuciu osobistym, jeżeli mówiliśmy o harmonogramie i planie naprawy dróg, to
powinno to być moim zdanie, no wspólna decyzja radnych. Gdzie wszyscy radni do
wspólnego worka wrzucamy nasze propozycje i wówczas tworzymy według tego
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kryterium, o którym wspominał Pan burmistrz, na to jest projekt, na to jest taki pomysł,
tutaj na to są takie pieniądze. Wówczas w tej kolejności robimy drogi. Ja myślę, że no
tak rozumiałam tutaj to pojęcie plan powstawania dróg, czy też harmonogram naprawy.
Radny pan Tomasz Skotnicki – Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja mówię o
planie, który został przedstawiony na komisjach. Jeżeli chodzi o plan remontów i
nakładek i to zostało przedstawione i to należy w kompetencjach Pana burmistrza. My na
to przeznaczyliśmy środki. Jeżeli chodzi o budowę dróg jest fundusz dróg
samorządowych, to co powiedział Pan burmistrz. Są w pierwszej kolejności realizowane
te projekty, na które są pozwolenia i na które jest ważność i na które możemy uzyskać
dofinansowanie z FDS – u. Więc tu się chyba rozumiemy w tym temacie. Co do pewnych
rzeczy związanych z oświetleniem i z tym, że powinniśmy przepraszać za to, że to
zostało uchylone i możemy od nowa zrobić projekt, czy inwentaryzację. Jest to dla mnie
wysoce niezrozumiałe, ponieważ w tamtym momencie byliśmy w innym miejscu kiedy był
przetarg już w trakcie ogłoszenia i on się odbywał. Zupełnie jesteśmy dzisiaj w innym
miejscu, w innych realiach, więc ja w ogóle tego pytania nie rozumiem i tej tezy
przepraszam. I w ogóle nie rozumie. Powinniśmy naprawdę zakończyć z tak
przepychanką, bo idziemy do przodu i powinniśmy te tematy realizować. Wiele innych
inwestycji jest realizowanych, między innymi remont świetlicy w Hucie i wiele projektów,
na które składaliśmy. Nie jesteśmy w stanie, przecież doskonale wiecie jaki mamy
budżet. Wiecie doskonale jaką mamy sytuację w tej chwili w kraju i nie wiadomo co
będzie dalej. Więc naprawdę uważam osobiście, że róbmy tak dalej. Nie wszystkich
zaspokoimy, bo nie damy rady zrobić wszystkiego w jednym roku, przez jedną kadencję.
Ale jest jakiś plan i powinniśmy go realizować.
Radny pan Henryk Borowicz – Ja jeszcze k woli wyjaśnienia do pani tutaj radnej
Szymańskiej. Proszę Pani ta droga jest długości dokładnie 100 metrów. Gdzie tą drogą
jeździ bardzo dużo rolników do GS – u po różne materiały budowlane, czy inne.
Przecinając tą drogę powiatową są tam mieszkańcy, którzy mieszkają na tej drodze po
przecięciu tej drogi powiatowej. Uważam, że jest to potrzebna ta droga. Mimo, że mamy
już dużo materiału swojego, gdzie koszt tych 100 metrów nie będzie bardzo wysoki.
Uważam za zasadne, żeby ona powstała.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk

- Ja myślę, że tutaj ta

kwestia, którą poruszył Pan burmistrz, że jest akurat kruszony gruz w tej miejscowości i
żeby to wykorzystać. Myślę, że to jest zasadne.
Radna Pani Ewa Szymańska – Ja jeszcze odniosę się wcześniej do remontu świetlicy w
Hucie. Z tego co się orientuję od mieszkańców Huty był w pierwszych dniach zaraz
stycznia Pan projektant i on doskonale wiedział, w którym miejscu znajduje się to
szambo. Także projekt został stworzony już z zamieszczeniem tego szamba. Więc nie
wiem, dlaczego są akurat takie drastyczne zmiany. No ale to można się domyślić. Druga
sytuacja, jeśli chodzi o gruz. Wspomniał Pan, że Wierzchucin akurat ma gruz. Wiskitno
tez kruszyło gruz, którego do dzisiejszego dnia szukam i nie znalazłam i przypuszczam,
że go już nie znajdę. Sytuacja kolejna
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Ja przepraszam Pani
radna, w jakim kontekście Pani nie znajdzie tego gruzu?
Radna Pani Ewa Szymańska - Pan burmistrz powiedział, że Wierzchucin na ta chwile
ma kruszywo, tak swoje. Wiskitno też miało swoje kruszywo. Ja mówię tutaj o kwestii
nakładki Wiskitno - Huta . było pokruszone, zniknęło, nie ma, nie wiadomo, gdzie jest. Po
prostu ulotniło się. Jeśli chodzi o kwestie wspomniał Pan tutaj o inwestycji dotyczącej
modernizacji oczyszczalni ścieków. No nie wiem czy jest Pan zorientowany w budżecie,
ale w tym dzisiejszym dniu mamy rezygnację z zadania inwestycyjnego pt. Przebudowa
oczyszczalni ścieków w Wiskitnie. Więc nie bardzo rozumiem o co w tej kwestii w ogóle
chodzi.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Znaczy się ja odnośnie tej
oczyszczalni, bo nie wiem też czy Pani zauważyła, ale my przejmujemy nowe udziały w
spółce. Wpłacamy w ten sposób ten nasz wkład własny, żeby można było ta
oczyszczalnię zmodernizować. Gdyż zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
otrzymał na ten cel dotację. Jako, że kary za błędne, czy nieskuteczne działanie tej
oczyszczalni poniosła zarówno ZGKiM jak i Koronowo jako gmina. Bo były te kary
naliczane jeszcze jak ZGKiM był zakładem budżetowym. Musimy również w te inwestycję
nasz wkład ponieść. Więc również proponuje przeczytać całość do końca i by pani
zauważyła, że to zadanie będzie zrealizowane. Ale nie w całości z naszych środków.
Tylko również przy udziale środków dotacyjnych.
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Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Państwo radni, ja Was
wszystkich szanuje bardzo. Dlatego nie chciałem, po prostu nie chciałem używać
jakichkolwiek personaliów. Ale myślałem, że dla pewnej przyzwoitości i Pan radny
Skotnicki nie będzie się wypowiadał na pewne tematy. Ale właśnie dzisiaj będziemy
głosować dalsze dwie ulice, niedaleko Pańskiego miejsca zamieszkania. A przypominam,
że w obecnym budżecie Pan ma już w procedowaniu, w projektowaniu pięć ulic. Niech
się Pan tylko podzieli trochę z nami.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Co do odpowiedzi dla Pani radnej
Szymańskiej. Owszem w styczniu był projektant, bo chcemy robić tą inwestycję. To
chyba za czymś świadczy. Nie jest u nas na wolontariacie Pan projektant . a jak zapewne
Pani wczoraj na połączonych komisjach usłyszała, że teraz procedura projektowa
troszeczkę wydłuża się przez pandemię. Niektóre urzędy, które wydają decyzje tak jak
my mamy z ul. Sportową, gdzie czekamy przed pandemią o warunki jeśli chodzi o Eneę.
To nadal czekamy na uzgodnienia. To jest tym spowodowane. A argumentowanie, że
może się Pani tylko domyślać dlaczego kompletnie do mnie nie trafia i myślę, że nie
jestem adresatem tych słów. Bo sama to pani powiedziała, że można to było zrobić w 17,
18 roku, 19 i nie było to. Ja chce to zrobić i ja to zrobię. Myślę, ze to powinno wystarczyć.
Nie rozumiem w ogóle dyskusji tutaj. A jeśli chodzi o nakładki. Moi Państwo plan
nakładek i remontów dróg jest to kompetencja organu wykonawczego. Myślę, że nie
powinniśmy takich kwestii rozsądzać przed uchwałą o WPF – ie. Bo wstyd, nie
powinniśmy w ogóle o tym mówić. Jeśli chodzi o program, to tak jak mówiłem, zbierane
są podpisy mieszkańców, wnioski mieszkańców. Patrzymy na co w tym 1 milionie złotych
nam wystarczy. Gdzie mamy uzgodnienia, gdzie mamy mapy. Jak w tym jest czarna
magia? Jeśli mówię o Wierzchucinie, to dlatego, że Wierzchucin Królewski kruszy
obecnie gruz, który sam składował. Jeśli chodzi o gruz z Wiskitna myślę, że
rozstrząsaliśmy cały zeszły rok ten temat. I myślę, że nie powinniśmy do tego wracać.
Jeśli chodzi o pana Guzińskiego dwie drogi Panie radny nie wynika to dlatego, że ktoś
lubi, czy nie lubi radnego Skotnickiego, czy mieszkańców Samociążka. Tylko dlatego, że
po przetargu na drogę Kadzionka w Buszkowie uzyskaliśmy oszczędności i moglibyśmy
ten krótki łącznik na osiedlu w Samociążku zrobić za jednym bałaganem, za jedna
inwestycją. Tylko dlatego. Nie ma tu żadnego lubię, nie lubię. Można to zrobić po prostu
za jednym bałaganem. To jest wszystko co chciałem Państwu powiedzieć.
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Radny Pan Olech Raddatz – Ja oczywiście w kwestii nakładek. Pan burmistrz przed
chwila powiedział, że teraz będzie robiony taki łącznik za jednym bałaganem. Więc
chciałbym przypomnieć Panie burmistrzu Pan wie o co chodzi. Składałem wniosek o
dokończenie ulicy Tyrakowskiego. Tam już jest połowa ulicy zrobiona w nakładce.
Podpisało to do budżetu chyba siedmiu, czy ośmiu radnych. Teraz na którejś sesji
ponowiłem ten wniosek. Teraz na komisji, której przewodniczę złożyłem ten wniosek jako
komisja o dokończenie ulicy Tyrakowskiego. Jest ona całkowicie zamieszkała. Łączy się
z ulicą Kościelna i zapominamy o lewej stronie Mąkowarska. A tutaj nagle się wprowadza
nowe zadanie. Nie kontynuacje tylko nowe. Ta ulicę w Wierzchucinie, o której mówiliśmy.
Powstał jakiś plan. Pan powiedział, że Pan ustala plan. Ale niestety my jako radni
musimy dać na ten plan pieniądze.

I oczywiście ja dam na każdy kawałek drogi.

Zagłosuję za tym, ale no już trzeci raz nie będę prosił, żeby ten kawałek ulicy
Tyrakowskiego i myślę, że w końcu go zrobimy i połączymy to z Kościelną.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Wielce czcigodny Pan Olech Raddatz
zadał mi pytanie o ulicę Tyrakowskiego na poprzedniej komisji i jeszcze poprzedniej. I co
odpowiedziałem na to? Pamięta Pan co ja odpowiedziałem na ten Pana wniosek? Tak,
że ją zrobimy. Nie rozumiem dlaczego Panu moje słowa nie wystarczają. Bo myślałem,
że jesteśmy mężczyznami i jak cos mówimy, to słowa dotrzymujemy. Jeśli chodzi o
Mąkowarsko i zarzut, że robię dla swoich. Pan Olech Raddatz nie jest z klubu Koronowo
Budzi się. Jest moim kolega, mogę tak powiedzieć? I dlatego zrobiłem drogę, znaczy nie
dlatego, że jest moim kolega zrobiłem drogę Mąkowarsko – Dziedzinek za 4 miliony
złotych. Nie dlatego robię ulicę Kościelną teraz, gdzie już zaczęli prace. Wszystko w
swoim czasie. Mówiłem tylko o jednym. Państwo radni i teraz do wszystkich, do Ciebie
również Olek. Myślcie o gminie w ten sposób, skala makro,a nie w skali mikro. Bo nie
wszyscy z Was macie obraz przez cały miesiąc między sesjami co się dzieje, kto
przychodzi, jakie wnioski są składane. Ja musze myśleć o wszystkich.
Radny Pan Olech Raddatz - Ja to doskonale rozumiem, pan dobrze o tym wie. Wiem,
że robimy ulice Kościelna. Na to projekt był już dawno zrobiony. Pan burmistrz zdobył
dofinansowanie. Super, bardzo dziękuję. Ale tutaj brakuje naprawdę tylko 200 metrów.
Jest to kontynuacja powtarzam, a tutaj się wprowadza nowe całkowicie zadanie. Na taki
łącznik, na którym nikt nie mieszka. Ale dobrze ja będę za ty głosował.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Ja myślę, że w każdym
sołectwie, czy tez tu nawet w mieście Koronowo znalazłby się takich 200 metrowych. Ale
tu muszę przyznać rację Panu burmistrzowi, że nie ma worka bez dna, żeby od razu w
jednym roku wszystko zostało zrealizowane.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Ja tylko tłumacząc Państwu jeszcze
raz. To nie jest wykaz inwestycji, czy remontów, który powstał wczoraj w zaciszu mojego
gabinetu. My nad tym, a właściwie moi pracownicy pracują od sesji budżetowej. Gdzie
możemy zrobić, gdzie nie możemy, gdzie mamy mapy, gdzie mamy pozwolenia, gdzie
mamy rozgraniczenia przepraszam. To nie jest tak, że to powstało wczoraj albo przed
Państwa komisją. To jest praca kilku miesięcy. Ja lubię robić 200 metrowe odcinki asfaltu
i będę takie robił i ten odcinek tez zrobię. Tylko chciałem Państwu zwrócić uwagę na
jedną rzecz, że to się wszystko zmienia. Nie dalej jak w zeszłym tygodniu spotkałem się
ze spółką wykonująca S. później w rozmowach telefonicznych z prezesem, który
przebywa obecnie na wakacjach. Powiedziałem mu, że będę rozmawiał z radnymi, bo
chciałbym zrobić ulice Nad Brdą. Czy by finansowali to w 50% i on się zgodził.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Przepraszam o jakiej
miejscowości mówimy?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - O tej Miejscowości mówimy.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - O Tryszczynie.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - I teraz się zastanawiam czy z wami w
ogóle o tym rozmawiać.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Panie burmistrzu proszę
się nie emocjonować. To jest dyskusja. Bardzo proszę Pan wiceburmistrz Piotr
Kazimierski. W następnej kolejności jeszcze Pan radny chyba chciał zabrać głos i pani
radna Mojzesowicz.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Ja może odwołam się do tej
ulicy Objazdowej. Tak jak Pan burmistrz powiedział mamy oszczędności, które powstały
w wyniku przetargu po wykonaniu drogi do Kadzionki. Od tylu lat czekanej. I teraz na
ostatniej komisji komunalnej Pan Guziński powiedział, że najwyższa pora odcinać ogony
i kończyć te tematy, które są nieskończone. Panie Bogusławie pozwolenie na ulicę
Objazdową było wydane w 2010 roku. to się nazywa właśnie odcinanie ogonów i
kończenie tematu, żeby można było przejść dalej. 2010 rok, chyba, że nie wiem może
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radny Skotnicki planował wtedy bycie radnym i teraz żeby tej drogi nie zrobić ja myślę, że
nie do końca.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Panie wiceburmistrzu
proszę o merytoryczna wypowiedź.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – A druga kwestia co do planu
tutaj, jeżeli chodzi o te nakładki. Ja myślę, że bardzo ciekawie byśmy to jako rada
uchwalili. Nie, nie w Wiskitnie, nie, nie w Wilczu, nie, nie w Mąkowarsku, nie, nie tu.
Wszystkie drogi są ważne i dlatego te nakładki nie są zrobione wszystkie w jednym
miejscu. Tych dróg jest 557 kilometrów. Staramy się naprawdę tak powybierać, żeby te
drogi pogodzić. Krok po kroku trzeba to zrobić, bo zaniedbań, nie zrobionych dróg jest od
wielu, wielu lat. Od wielu, wielu lat i wiele kilometrów
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Wracając do realizacji dróg na pewnych odcinkach. To
co powiedział pan burmistrz. Niestety powinniśmy Szanowni Państwo tak jak tu siedzimy.
Jesteśmy rada wybranych osób przez mieszkańców. Powinniśmy patrzeć globalnie na
całą gminę.

To, że jakiejś osiedle, czy jakaś droga w jakiejś miejscowości jest do

zrobienia to chyba sobie doskonale zdajemy z tego sprawę. Potrzeb jest wiele i trzeba
pogodzić wszystkich. Burmistrz i my tu wszyscy dysponując takim budżetem jakim
dysponujemy, tak jak już kiedyś powiedział Pan radny Tomasz Gordon byśmy chyba
budowali ze 300 lat te wszystkie drogi, żeby je pobudować. Więc teraz kiedy jest plan
jeszcze raz powtarzam powstały plany, powstają kolejne projekty. Kiedy cos zaczyna się
realizować to my zachowujemy się jak dzieci w piaskownicy i zaczynamy się kłócić, która
droga jest ważniejsza. Niestety wiemy, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić i
musimy się uzbroić w cierpliwość. Wracając Panie radny Guziński do tego co Pan
powiedział. Brak mi po prostu słów. Ale powiem tylko tyle. Osiedle, Na którym
realizowane SA dwie drogi, tak jak powiedział pan Burmistrz, to jest zamknięcie projektu
z 2010 roku. To są ostatnie ogony, które tam trzeba odciąć i przejść do następnego
etapu działania. To, ze niedaleko mojego domu jest projekt i wynika to z tego, ze
mieszkańcy pisali i jeszcze do poprzedniego burmistrza i byli zbywani i było mówione, że
tam wybudowanie np. sieci kanalizacyjnej będzie wymagało wymiany gruntów i wogóle
trzeba było tam się nie budować. W końcu coś się dzieje, w końcu będą realizowane
projekty. I na to czekają mieszkańcy. Tam jest 100 domów już wybudowanych. Dziękuję
bardzo.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – dziękuję, myślę, że tylko
tu się odniosę panie radny do tego stwierdzenia, że zachowujemy się jak dzieci. Myślę,
że moim zdaniem nie zachowujemy się jak dzieci, tylko brak tej kwestii, brak możliwości
złożenia naszych wniosków ze strony poszczególnych radnych. Bardzo proszę, o głos
prosiła radna Pani Elżbieta Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - myślę, że jako radni powinniśmy cieszyć się z
każdego kilometra zrobionej drogi w gminie, z każdej świetlicy. Potrzeby mamy w każdej
miejscowości i są potrzeby zrobienia boiska, zrobienia świetlicy, zrobienia remizy. My to
wszystko rozumiemy. Te zaniedbania nie wystąpiły w ciągu jednego roku. To są
zaległości, zaniedbania z wielu lat. Ponieważ ta dyskusja zmierza w złym kierunku,
stawiam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie mojego wniosku i
przystąpienie do kolejnego punktu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – dziękuję, Pan Burmistrz
jeszcze prosi o głos. Bardzo proszę i za chwileczkę przegłosujemy wniosek. To Panie
Burmistrzu, przykro mi bardzo, wniosek formalny, zatem bardzo proszę o przegłosowanie
przez Państwa wniosku Pani radnej o zamknięcie dyskusji. Bardzo proszę, kto z Państwa
jest za zamknięciem dyskusji w punkcie ósmym na temat WPF-u tzw., czyli Wieloletniej
Prognozy Finansowej. Bardzo proszę, kto z państwa jest za zamknięciem dyskusji? ,
proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, zatem zamykam dyskusję. Przystępujemy do
głosowania jawnego, imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Stwierdzam, że 15
głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XXVII/216/20 w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
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w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad

– Przystępujemy do punktu dziewiątego porządku obrad

sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
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
Przewodnicząca obrad

- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o

wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad

- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby

zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, radny Pan Tomasz Skotnicki.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – ja chciałem się odnieść w zasadzie tylko do jednej
rzeczy, bo tak dużo o tym mówiliśmy, a należą się podziękowania jeśli chodzi o osuwisko
Tuchola, za osobiste zaangażowanie w kontakcie z Panem Wojewodą. Podziękowanie
dla pana Wojewody, ze udało nam się te 4 mln pozyskać, bo nie bylibyśmy w stanie z
funduszy własnych tego zadania zrealizować. A osuwisko nam ucieka, co można się
przekonać jadąc tamtędy. Więc dziękuję bardzo, liczę na drugi etap, że zakończymy to w
przyszłym roku. Dziękuję.
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Burmistrz koronowa Pan Patryk Mikołajewski miejsca powiedzieć, że

myślę, że mogę Państwu z tego

podziękowań nie będę przekazywał, bo zrobicie to Państwo

niebawem, serdecznie Państwa zaproszę. Pan Wojewoda, chciałby osobiście was
poinformować o dotacji, którą nam udzielił i o dotacji, której nam jeszcze chce udzielać.
Tutaj też chce wrócić do mojej wypowiedzi od początku tej sesji. Mówiąc o przysłowiach,
to powiem Państwu tylko tyle, że Starożytni Rzymianie od czasów Republiki do
Cesarstwa, wybudowali ok. 780 tys. dróg. To jest prawie tyle ile ma cale Stany
Zjednoczone. w tym momencie. I myślę, że ta droga, którą my obraliśmy, czyli
zrównoważony budżet ale zadania inwestycyjne to przede wszystkim drogi, uważam, że
jest słuszny przynajmniej dla mieszkańców. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Kto z Pań, Panów radnych chciałby jeszcze zabrać głos w
dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3
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” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXVII/217/20 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno –
finansowej

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w

Koronowie.
Przewodnicząca obrad

– Przystępujemy do punktu dziesiątego porządku obrad

sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno –
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
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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
Przewodnicząca obrad

- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o

wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad

- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby

zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, radny Pan Tomasz Gordon.
Radny Pan Tomasz Gordon – kilka słów, chciałbym się tutaj odnieść do tej oceny.
Ponieważ trzeba by było się cofnąć i sobie przypomnieć jak to powstawał SP ZOZ. To
najpierw był ZOZ, Zakład Opieki Zdrowotnej. W 1998 roku nastąpiła reforma służby
zdrowia. Do tej pory organem założycielskim był Wojewoda. To co tam się odbywało to
finansował Wojewoda. Od 1998 roku, organem założycielskim jest Gmina. I została
wybrana Rada Społeczna z radnych, żeby pilnować również finansów tego SP ZOZ-u.
SP ZOZ świadczy usługi zdrowotne, ale on, ten zakład, ta przychodnia proszę Państwa,
jest finansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia i ona, przychodnia nie ma
zadania zarabiania, żeby świadczyć usługi i zarabiać, tylko odpowiednio wydawać,
pozytywnie pozyskiwać kontrakty itd. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, jeśli
mówimy o SP ZOZ-ie. Społeczeństwo naszej gminy, mieszkańcy, zostali podzieleni tak
prawie na pół. Część mieszkańców przeszła do Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej, czyli lekarzy rodzinnych. Reszta została w SP ZOZ-ie, który nadzoruje
Gmina Koronowo. I proszę Państwa, również Gmina Koronowo odpowiada za finanse
tejże placówki. Z tymże, tutaj trzeba powiedzieć, proszę Państwa wyraźnie, że naszym
zdaniem, przynajmniej Rady Społecznej, moim, ocena jest w ten sposób polega, że Pan
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Dyrektor potrafi nawiązywać odpowiednie kontrakty, poszerzać to, czego dowodem jest
pozyskanie tego kontraktu na drugą karetkę pogotowia, a to jest kontrakt dość duży.
Dzięki oczywiście wsparciu Pana Burmistrza. I jak się okazuje, widzicie Państwo, również
Wojewody. W poprzedniej kadencji, zabrano nam kontrakt na karetkę. Pozostała tylko
jedna. To jest, dość duże pieniądze w skali roku. I co się okazało? Karetka poszła, czy
kontrakt, samochód pozostaje, te pieniądze poszły do sąsiednich gmin. Myśmy
zorganizowali, proszę Państwa, wyjazd do Ministerstwa Zdrowia do Warszawy. I tam
żeśmy zabiegali, żeby to jednak przywrócić, bo to jest duża gmina. Tutaj przybywają
turyści itp. I co się okazuje? Dopiero teraz, ten grunt okazał się bardzo skuteczny. Przy
pomocy tutaj Pana Burmistrza, znajomości itd. i Pana Wojewody i przypadło tak, że to
było jesienią ubiegłego roku. Przyjechał przedstawiciel Ministra Zdrowia i przywiózł taki
symboliczny czek na zakup. Resztę myśmy dołożyli. I jest drugi zespół ratownictwa, tego
„R”. To jest to najwyższe, które świadczy. Tu jest kolega, bierze udział, ratownik, że tak
powiem. Ratownik medyczny, to mógłby się bardziej wypowiedzieć. Natomiast w mojej
ocenie, ten SP ZOZ, spełnia swoje warunki, może, mógłby jeszcze lepiej, gdyby nas,
gminę było stać i rozbudować obiekt, żeby był większy. Wtedy można by było tam,
proszę Państwa, więcej tych świadczeń. Także ja, tutaj tą drogą, chciałbym podziękować
Panu Dyrektorowi i załodze tego SP ZOZ-u w Koronowskiego. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad

- dziękuję Panu Wiceprzewodniczącemu za wyczerpujący

komentarz. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że jednogłośnie 20 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XXVII/218/20

oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.

11.Rozpatrzenie

projektu

uchwały w

sprawie

zatwierdzenia

rocznego

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
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Zdrowotnej w Koronowie za 2019 rok
Przewodnicząca obrad – Przystępujemy do punktu jedenastego porządku obrad
sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania

finansowego

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w Koronowie za 2019 rok.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- 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.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – wprowadziła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2019 rok.
Przewodnicząca obrad

- 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.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad

- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”

i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
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20 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XXVII/219/20

zatwierdzenia

rocznego

sprawozdania

finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2019
rok.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do punktu 12 porządku obrad.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
114/9 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
punktu dwunastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
wyrażenia

zgody

na

ustanowienie

służebności

gruntowej

na

nieruchomości

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 114/9 położoną w Koronowie, będącej we
własności Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- 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.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Panią Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta – wprowadziła projekt uchwały
wyrażenia

zgody

na

ustanowienie

służebności

gruntowej

na

w sprawie

nieruchomości

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 114/9 położoną w Koronowie, będącej we
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własności Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad - 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.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad

- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”

i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw”, przy 0 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XXVII/220/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
114/9 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
1127/5 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
punktu 13 porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
wyrażenia

zgody

na

ustanowienie

służebności

gruntowej

na

nieruchomości

stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1127/5 położoną w Koronowie, będącej we
własności Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
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Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Wydziału
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Panią Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta wprowadziła 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.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych”
i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, 0 głosach „przeciwnych, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXVII/221/20 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr
1127/5 położoną w Koronowie, będącej we własności Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych
na potrzeby ochrony przyrody, w obrębie ustanowionego pomnikiem przyrody
drzewa gatunku dąb szypułkowy.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - zatem przystępujemy
do punktu 14 porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, w obrębie
ustanowionego pomnikiem przyrody drzewa gatunku dąb szypułkowy.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- 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.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Pana Wiceburmistrza
Sławomira Marszelskiego.
Wiceburmistrz Pan Sławomir Marszelski wprowadził 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.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXVII/222/20 w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na
potrzeby ochrony przyrody, w obrębie ustanowionego pomnikiem przyrody
drzewa gatunku dąb szypułkowy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 268/31 stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - przystępujemy do
punktu 15 porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 268/31 stanowiącej własność Gminy
Koronowo.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- 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.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Wydziału
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Panią Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta wprowadziła 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.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad

- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”

i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
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„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XXVII/223/20 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 268/31 stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk ogłosiła 5 minut przerwy.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie
są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu
gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - przystępujemy do
punktu 16 porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych z terenu gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 14 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.

6-ciu radnych nieobecnych.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Wydziału
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Panią Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta wprowadziła 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.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad

- Stwierdzam, że 15 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”

i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę

Nr

XXVII/224/20

w

sprawie

ustalenia

górnych

stawek

opłat

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy
Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
punktu 17 porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- o odczytanie projektu
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uchwały wraz załącznikiem i uzasadnieniem, poproszę Wiceprzewodniczącego Pana
Bogusława Guzińskiego.
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński – odczytał projekt uchwały wraz
załącznikiem i uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Koronowa.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję.
Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Pan
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński.
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński - proszę Państwa, ustalmy fakty w
tym przypadku. Fakty są takie, że w lutym Komisja Skarg i Wniosków rozpatrywała tą
sprawę, tę kwestię, tą skargę. Również możliwość wypowiedzenia się Paniom. I wtedy
stwierdzono, że nie ma możliwości, nie było możliwości, bo mówimy tu o okresie od
września 2019 roku do czasu tej pandemii praktycznie, bo potem wiadomo, ze nie było
dojeżdżania. Mówimy, do czasów pandemii. I wtedy stwierdzano, że nie było takiej
możliwości utworzenia takiej klasy integracyjnej. W związku z tym Komisja głosując
uznała skargę za zasadną. Ale tuż przed samą sesją w lutym okazało się, że
rozpatrywanie tych skarg zostało wycofane. I potem procedowano dalej, kontynuując
już to po pandemii w czerwcu ponownie. I wtedy orzeczono, ze skarga jest
bezzasadna. Proszę Państwa, tym rodzicom ten zwrot pieniędzy za tamten czas, bo ja
nie rozważam, nie prowadzę rozważań, że od nowego roku byłaby taka możliwość,
czy nie byłaby.

Ja mówię, za tamten czas. A za tamten czas te pieniądze tym

rodzicom się należą. Dziękuję.
Radna Pani Sławomira Polewana - rzeczywiście, skarga, która wpłynęła była przez
nas była procedowana, czy było przez nas przedłużenie procedowania na dwa etapy.
To nie wyniknęło z naszych złych intencji, czy naszego przeświadczenia o tym, ze
matkom się jakieś pieniądze nie należą. Tylko po prostu z faktów. Po prostu na tym
pierwszym posiedzeniu Rady, wszystkie dokumenty, które dotyczyły sprawy, po prostu
nie były przedstawione. Aby uwzględnić stanowisko obu stron musieliśmy jeszcze raz
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się nad sprawą pochylić. Jest tutaj rzeczą bezsprzeczną, że mamy no niestety, mają
dzieci, które wymagają specjalnej opieki. W myśl orzeczeń, które są, wynika z nich, że
one mogą realizować swój obowiązek szkolny, w szkołach ogólnodostępnych lub
klasach integracyjnych. I kiedy myśmy kwestię dyskutowali, to właściwie wyszło, że w
związku z tym, że nie było tych klas integracyjnych, to dlatego warunki nie zostały
spełnione. Jednakże po kolejnej analizie dokumentów, okazało się, ze szkoły
zapewniły warunki poprzez dostosowanie zajęć stosownie do orzeczeń które były tam
właśnie wskazane. W związku z tym, mając na uwadze to, ze szkoły spełniały,
podjęliśmy inna decyzję, uznając, że w tym miejscu ta skarga jest jakby, no,
niezasadna. Tym niemniej, kierując się względami. Można tak

powiedzieć,

humanitarnymi, moralnymi, także uważamy odrębnie, jako ludzie, że jakaś tam
gratyfikacja, być może powinna, w tej kwestii być. I tutaj Pan Burmistrz, Pan Patryk
Mikołajewski zapewnił, że jest taka gotowość. Pomimo, że skarga jest niezasadna,
aby do takiego aktu właśnie doszło. Dziękuję bardzo.
Pani skarżąca prosi o zabranie głosu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk -

Pani jest akurat

stroną tej skargi, dlatego rada miejska musi wyrazić zgodę na to, by Pani mogła
zabrać głos. Kto z pań/panów radnych jest za tym, żeby pani zabrała głos w sprawie?
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Pani skarżąca – Szanowna Rado, wszyscy tutaj zgromadzeni, chciałabym powiedzieć,
ponieważ od

1

września

nie

było

klas

integracyjnych,

nie

było

nauczycieli

wspomagających, więc szkoła nie spełniała warunków dla naszych dzieci. Napisałyśmy
również pismo, kiedy wysyłaliśmy skargę tutaj do Państwa, do Rzecznika Praw Dziecka
dla dzieci niepełnosprawnych. On skierował tą sprawę do Ministerstwa Edukacji
Narodowej. W piśmie tutaj otrzymałyśmy ich opinię, gdzie zwrot kosztów rodzicom,
przewozu

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, jest tutaj art. 39a wyższej ustawy.
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Chciałam powiedzieć, przepraszam troszkę się denerwuję. W opinii Ministerstwa
Edukacji Narodowej, przez najbliższą szkołę podstawową należy rozumieć szkołę, która
zapewnia dziecku niepełnosprawnemu

uczniowi realizację zaleceń wskazanych w

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W moim orzeczeniu, jeżeli państwo się
zapoznali z tymi załącznikami tutaj, jest wyraźnie napisane w punkcie 3. Kształcenie
specjalne ze względu na autyzm a typowy w klasie integracyjnej, w szkole
ogólnodostępnej dostosowany do indywidualnej możliwości psychofizycznej i potrzeb
ucznia. Zespół orzekający uznał, że najkorzystniejszą formą kształcenia jest klasa
integracyjna ze względu na aktualny poziom funkcjonowania dziecka. W dniu 1 września
ta szkoła, ani szkoła nr 1 ani 2, nie miały klas integracyjnych.

Dodatkowo, jeszcze

chciałam dodać, co Ministerstwo Edukacji Narodowej nam napisało. Wybieranie, czy
wręcz narzucanie przez Gminę rodzicom

niepełnosprawnego dziecka szkoły

podstawowej, najlepszej zdaniem gminy dla dziecka, jest nie zgodne z przepisami
Konstytucji RP. Bardzo Państwa proszę, to nie jest nasze widzi misie, ze my chcemy
akurat do Bydgoszczy. My kierowałyśmy się dobrem dziecka. Chodzi o to, żeby te klasy
integracyjne w końcu były stworzone. Tu chodzi o nasze dzieci, ale też o te, które
przyjdą. Tutaj trzeba zmienić edukację w Koronowie. Klas od 3-5 dzieci z orzeczeniami
powinny być do 20 osób. To nie jest dużo. Subwencja za naszymi dziećmi idzie nie mała,
bo 4 a prawie 5 tys. zł. Ja się pytam, gdzie są te pieniądze?, skoro te dzieci są i one
potrzebują takiej opieki. Tutaj wymagana jest osoba wspomagająca. Nie pomoc
nauczyciela, która dochodzi doraźnie. Tylko pomoc nauczyciela wspomagającego, która
jest przez całą podstawę programową, 4 do 5 godzin, które te dzieci mają. W 12-stce,
gdzie nasze dzieci chodzą, tak jest. Chciałam jeszcze prosić państwa radnych, abyście
zagłosowali tak jak sumienie wam mówi. Żebyście nie zmieniali swoich decyzji pod
jakimiś wpływami. Tylko, żebyście zagłosowali, tak jak uważacie. To wszystko. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - ja myślę, Szanowna
Pani, że radni głosują, właśnie tak, zgodnie ze swoim sumieniem. Dziękuję bardzo.
Dyrektor M-GZE w Koronowie, Pani Ewa Chytła – Szanowni Państwo, jeśli chodzi o
tworzenie klas integracyjnych, chciałam tylko poinformować, że wiosną odbywa się
rekrutacja. W marcu, uzupełniająca do końca czerwca. Wówczas zbieramy dzieci i jest
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dokonywana analiza z dyrektorem szkoły. Na tej podstawie ustalamy, czy, przede
wszystkim dyrektor szkoły, czy klasy integracyjne tworzy, czy też nie. Muszą być
oczywiście dzieci zapisane. Jeżeli dzieci nie są zapisane, to trudno jest mówić o klasie
integracyjnej. Nie możemy na zapas takiej klasy tworzyć, bo nie wiemy jakie to są
potrzeby. Jeżeli chodzi o osoby, które były w szkole podstawowej nr 1, myślę, że
najlepiej by się wypowiedziała się Pani Dyrektor Mirosława Pietryga. Mamy informację,
że te dzieci, które były, miały spełnione wymagania, które były zawarte w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego. Jeżeli chodzi o rodziców, rodzic ma prawo wyboru
szkoły. Może wybrać szkołę poza obwodową. Natomiast niekoniecznie, nie musi się
wywiązać ze zwracaniem kosztów za dowozy. Dziękuję.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński -

moje pytanie, w jaki sposób jest

udokumentowana informacja o tym, że dzieci mogły uczęszczać do szkoły nr 1 czy nr
2?, ze te oddziały będą utworzone. Bo z tej informacji, którą przekazała Pani
Przewodnicząca Komisji, to wynika, ze nie było, a później że było. Więc, jaki jest
dokument na to, czy dowód na to, ze rzeczywiście rodzicom zaoferowano możliwość
kształcenia w naszej szkole. Zarówno jednej, czy drugiej. Proszę o taką informację.
Dyrektor M-GZE w Koronowie, Pani Ewa Chytła –

dwoje dzieci uczęszczało do

szkoły podstawowej nr 1. Mamy informację pisemną od Pani Dyrektor, że spełniała
wymagania z orzeczenia. Jeżeli chodzi o to, czy jest zatrudniony nauczyciel
wspomagający, że też to jest pomoc nauczyciela, o tym mówi Rozporządzenie, które
wskazuje, że nie koniecznie, nie narzuca, czy to musi być pomoc, czy to musi być
nauczyciel wspomagający. O tym decyduje dyrektor szkoły. Jeżeli chodzi o Panią, Pani
nie zapisała dziecka. Jeżeli chodzi o klasy integracyjne, tak jak powiedziałam. Musi
być dziecko zapisane. I dopiero w wakacje, do końca sierpnia, tworzymy klasy. Jest
podział uczniów. I wówczas możemy tworzyć taką klasę integracyjną. Dziękuję.
Pani skarżąca - chciałam tylko jeszcze sprostować. Złożyłam zgłoszenie dziecka do
szkoły nr 2 w Koronowie. Na dole napisałam wzmiankę, która mówiła o tym, ze pod
warunkiem, ze będzie utworzona klasa integracyjna. Z chwilą, kiedy pani do mnie
dzwoniła, czy zostawiam dziecko w dwójce?, a pytałam się, czy jest klasa
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integracyjna?, nie, nie będzie utworzona, nie ma warunków,, nie ma funduszy. W takim
razie odpisałam dziecko i zapisałam go do Bydgoszczy. Jeszcze, jeśli chodzi jeszcze o
te zgłoszenia, to chciałam jeszcze powiedzieć, ze dzieci niepełnosprawne w
poszczególnych klasach są rozsiewane. Właśnie po to, żeby było 1 dziecko w jednej
klasie, dwójka była w innej klasie. Żeby właśnie nie było tej trójki. Żeby nie było
możliwości utworzenia właśnie tej klasy. Dlatego one są rozsiewane. W klasie A jest
np. dwójka, w klasie II B np. jest kolejna dwójka. I wtedy jest ok., prawda? Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk -

Pani Dyrektor?, czy

faktycznie taka sytuacja ma miejsce, o której wspomina tutaj Pani? Jeżeli byłaby Pani
uprzejma ustosunkować się tutaj do tej wypowiedzi.
Dyrektor M-GZE w Koronowie, Pani Ewa Chytła – no tutaj to trzeba zapytać
dyrektora szkoły. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - rozumiem, czy są
jeszcze ze strony Państwa radnych jakieś pytania? Bardzo proszę, radna Pani
Małgorzata Szymczak.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - jeżeli ja mogą tutaj zabrać głos, właśnie w tej
kwestii. Jestem sama nauczycielem dydaktykiem i obecnie radną. Czuję się bardzo
zakłopotana w tej sytuacji, ponieważ myślę, że zarówno ja, jak i pozostali radni nie
wiemy teraz… Ja mam takie wrażenie, no bardzo bym chciała poznać prawdę, no ale
teraz nie wiem kto tą prawdę mówi. Czy zaufać Pani, czy Pani Chytła powiedziała
zgodnie z prawdą. Więc myślę sobie, że może faktycznie, warto by było tutaj
skonsultować jeszcze informacje od dyrektora szkoły., szkoły nr 2, szkoły nr 1.
Żebyśmy mieli jasny ogląd sytuacji. Ponieważ my jesteśmy teraz postawieni pod
znakiem

zapytania.

Nie

wiemy

tak

naprawdę.

Ja

przynajmniej

czuję

się

zdezorientowana w tym momencie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk -

dziękuję, bardzo

proszę Pani Sławomira Polewana.
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Radna Pani Sławomira Polewana -

przez wiele lat byłam pracownikiem Szkoły

Podstawowej nr 1. I z praktyki, która była przez wiele lat stosowana, teraz już obecnie
nie pracuję. To wiem, że każdy przypadek był zawsze indywidualnie rozpatrywany.
Jeżeli była tylko taka możliwość, aby klasę integracyjną tworzyć, to nigdy nie
przerzucano dzieci tak, aby tej klasy nie można było utworzyć. Znając tutaj no
postępowanie dyrektorów, ale oczywiście nie mogę tego powiedzieć na 100%, tylko
mogę się kierować tymi zapewnieniami, które uzyskaliśmy. To po prostu, na dany
moment nie można było takiej klasy tworzyć, bo nie było wystarczającej liczby dzieci.
Ja przynajmniej tutaj, z całego tego wywodu, który był prowadzony, zrozumiałam
również. Gdyby mama zapisała to dziecko, to klasa byłaby utworzona. I tutaj po prostu
tak ta sprawa wygląda. O ile tu dobrze słyszałam, to Pani dziecko miało do szkoły nr 2
uczęszczać, nie do jedynki. Dwoje dzieci z kolei do szkoły nr 1. I tutaj, ponieważ w
orzeczeniu jest napisane ogólnodostępna, czyli generalnie ta szkoła może być.
Natomiast, sposób realizacji tych zadań wskazanych, on zawsze może być lepszy. I
wiadomo, ze szkoła jako placówka, musi się doskonalić i musi zwiększać swoje
kompetencje. W obydwu koronowskich szkołach są zatrudnieni nauczyciele, którzy
mają wszystkie potrzebne specjalizacje, ku temu, aby takie działania właśnie
prowadzić. Dlatego my na tej podstawie uznaliśmy, że jednak te placówki były w
stanie. My tylko się opieraliśmy, czy ta klasa, na tym pierwszym spotkaniu, czy była
klasa integracyjna. Dlatego tutaj była odpowiedź, że nie. Dlatego nasza wypowiedź
była taka, a nie inna. Teraz, tak jak mówimy, mamy maja bardzo trudną sytuację. I po
prostu po ludzku, wiadomo, ze jakieś wsparcie powinny otrzymać. Przepisy są, jakie
są. Zgodnie z prawem oświatowym, gmina ma obowiązek zapewnić transport dla
dzieci dojeżdżających do szkół , ale głównie dotyczy to terenu naszej gminy. No
chyba, że jest sytuacja specyficzna, kiedy gmina nie ma odpowiednich placówek i
wtedy, jakby bez dyskusji te dzieci otrzymują dofinansowanie. Ja myślę, że tu cała
kwestia poszła, że tutaj nie do końca były pewne rzeczy uzgodnione. Również między
dyrekcją i także mamami, które zabrały dzieci nie informując szkołę o swoich
zamiarach. Tak przynajmniej wynikało z tej dyskusji. Tak, jak mówię. Ta szkoła do
której uczęszczają dzieci, ona może w ocenie rodziców spełniać lepiej te zadania,
które są wskazane w orzeczeniu. To nie wyklucza tego, że szkoły tych wyłuszczonych
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właśnie kwestii, nie realizowały. No może, Pani Dyrektor chce sprostować, coś
dopowiedzieć. Ja, przynajmniej tak mogłabym to tutaj zaprezentować. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk -

dziękuję, bardzo

proszę radna Pani Elżbieta Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie do mamy
dziecka. Czy w kolejnym roku szkolnym, teraz od września, Pani dziecko będzie
uczęszczało do klasy integracyjnej, które zapewniają nasze placówki gminne, czy
dalej będzie uczęszczało do szkoły, w której obecnie się uczy?
Pani skarżąca – dalej będzie uczyło się w 12-stce, aczkolwiek miałam taki moment
zwątpienia, ze chciałam go tutaj zapisać dalej. Ale usłyszałam poraz kolejny, że nie
będzie utworzona klasa integracyjna od września. Wiem o tym, chodzi o to, tak jak
pani mówiła tutaj wcześniej, ze ja muszę go zapisać. Ale uwierzcie mi Państwo, ja już
nikomu nie wierzę. Ja muszę mieć pewność, że będzie ta klasa. Muszę ją widzieć. Te
warunki muszą być spełnione, żebym ja mogła go dać. Ja muszę wiedzieć w jakie
warunki ja go daję. Prawda? I one muszą być zapewnione. To nie mogą być obietnice.
Przez pół roku, rok, Pani zapisze, zobaczymy, co będzie. Przepraszam.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk -

dziękuję, bardzo

proszę radny Pan Olech Raddatz.
Radny Pan Olech Raddatz – nie jestem członkiem Komisji Skarg i Wniosków, ale z
tego, co tutaj słyszymy, ja też jestem w tzw. kropce. Nie wiem jak zagłosować. Myślę,
że podstawowe pytanie, to będzie takie i powinni być tutaj dyrektorzy obydwu szkół.
Dlaczego dyrektor szkoły nr 2 nie powiedział Pani, że ma się Pani zgłosić lub nie
skierować jej do szkoły nr 1, ze jest tam taka klasa, ze jest tam taka możliwość
prowadzenia takiej klasy. Ja nie wiem, czy nie zdjąć tych punktów z porządku sesji,
bo, ja po prostu nie wiem jak mam zagłosować. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk -

dziękuję, bardzo
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proszę radny Pan Mariusz Weleziński.
Radny Pan Mariusz Weleziński – ja chciałem jeszcze tutaj tylko dodać, że my
dyskutowaliśmy nad możliwością, nie nad jakością. Jak najbardziej, dokumenty, które
nam państwo przedstawili, kwalifikują to, że szkoła mogła pełnić. I tego się
trzymaliśmy. Taka była decyzja. Co do jakości tego, warto się pochylić nad tym, na
komisjach tak? Tutaj był temat, czy Burmistrz robi dobrze według prawa. No i
stwierdziliśmy, że tak. Bo według prawa, szkoły przekazały dokumenty. Według prawa,
szkoły mogły pełnić tą opiekę nad dzieckiem. Nad jakością to faktycznie, możemy
porozmawiać. Ale myślę, że to trzeba dalej przesunąć na komisje. Dziękuję bardzo.
Radny Pan Wojciech Orliński - proszę Państwa, myśmy rozmawiali na ten temat
kilka dni temu na Komisji Oświaty. Dosyć szeroko. Wydawało mi się, że doszliśmy do
takiego konsensusu, że Skarga na Burmistrza w świetle prawa, jest prawnik, który
powinien te dokumenty przedstawić, zbadać jeżeli jest kwestia sporna dzisiaj. Ale to
jest inna kwestia. Natomiast druga sprawa, druga kwestia, czy należy tym rodzicom
pomóc. Wydawało mi się, że zrozumieliśmy, że to są trudne przypadki. Jeżeli Ci
rodzice znaleźli akurat takie rozwiązanie, gdzie jest lepiej przygotowane, gdzie jest
lepiej, jest więcej dzieci. Widać postępy, co się robi w codziennym życiu. Ponowne
sprowadzanie tych dzieci do klas, które będą tworzone, mogą być bardzo duże
konsekwencje dla tych dzieci. Mam, przynajmniej ja, taką świadomość, że dlatego też,
proponowałem, żeby odrzucić skargę na Burmistrza. Natomiast proponowałem żeby
tutaj, no Zarząd, Pan Burmistrz, zaproponował tym rodzicom pomoc, żebyśmy nie
musieli iść z tym do sądu. Jednocześnie pomóc w oczywistej sprawie rodzicom, którzy
w tej chwili tej pomocy potrzebują. Wydaje się, że jeżeli te dzieci tam robią postępy,
jest to korzystne dla nich, to myśmy powinni tak to uszanować. Dziękuję bardzo.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski -

ad vocem słów Pana radnego Orlińskiego.

Owszem , tak ustaliło, taka była wola komisji. Ja wszystko podtrzymałem. Jutro jest
spotkanie. Panie ustaliły godziny, na którą chcą przyjść, złożyć nowy wniosek o
dofinansowanie. Także słowa dotrzymam. Jutro będzie wszystko załatwione. Dziękuję.
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Radna Pani Ewa Szymańska - ja myślę, że tak na przyszłość, skoro omawiamy na
komisjach projekty uchwał, czy też budżetu, WPF-u. Skoro wpłynęły skargi, to wydaje
mi się, że w tym przypadku, u tych trzech mam, powinna być tutaj, przynajmniej na
komisji, jedna Pani dyrektor, czyli szkoły nr 1 i szkoły nr 2. Żeby też zapoznać się z
informacją nie tylko Pani Dyrektor M-GZE, ale także dyrektorów poszczególnych szkół.
I to by nam troszeczkę rozjaśniło, bo dokumenty, które zostały nam przedstawione,
wynikają rzeczywiście wprost, że jest to orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ze względu na autyzm. Są to dzieci o specyficznych zaburzeniach. Też mi
się wydaje, żeby iść w tym kierunku żeby tym rodzicom rzeczywiście pomóc. Ale tak
jak mówię. Chcielibyśmy poznać informację z ust obydwu dyrektorów. Dziękuję.
Radna Pani Małgorzata Szymczak – nawiązując do słów Pani, rodzica jednego z
tych dzieci autystycznych. Początkowo mówiła Pani o daniu możliwości, nie jakości.
Myślę, że tu trzeba byłoby pochylić się nad tą kwestią, gdzie przepływ informacji został
zaburzony. Dlaczego ta Pani miała inne informacje. W związku z powyższym, dała
Pani i powierzyła opiece dziecko do jednej ze szkół w Bydgoszczy. Natomiast teraz
Pani twierdzi, ze jednak woli Pani zostawić w tej szkole, ponieważ ma ono taką jakość
pod

względem

dydaktycznym,

wychowawczym,

zapewnioną.

W

związku

z

powyższym, myślę, że tutaj trzeba by było, tak jak mówiłam, pochylić się nad tym,
gdzie ten przepływ informacji został zaburzony. Pani, po prostu nie została
doinformowana. I tak wyszło, jak teraz właśnie widzimy. I taki jest efekt tej całej
sytuacji, a najbardziej pokrzywdzeni, myślę sobie, to są Państwo i dzieci. Sama
pracuję również z dziećmi dyslektycznymi, ale również z Zespołem Aspergera. Wiem
jakiej opieki, jakiego wychowania i pracy, wymagają takowe dzieci. I wiem, mogę się
tylko domyślać, ile Państwo jako rodzice, na ile się Państwo angażują w sprawach
wychowania takiego dziecka i opieki nad nim. Dziękuję bardzo.

Radny Pan Olech Raddatz -

widzę, ze tutaj Pan Burmistrz ma dobrą wolę. Chce

wspomóc te dzieci i tych rodziców. Bardzo się chyba wszyscy z tego cieszymy. Jutro
ma dojść do spotkania, a my mamy teraz to głosować. Czy nie warto tego znieść?
Może państwo później wycofają tą skargę po spotkaniu. Nie wiem, przedyskutujmy to.
Jak z prawnego punktu widzenia to wygląda?
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk -

Jak z prawnego

punktu widzenia to wygląda Panie mecenasie?
Radca Prawny Pan Rafał Bułka – pierwsza i podstawowa kwestia, rozmawiałem już
z Panią Przewodniczącą. Bardzo bym prosił i żeby państwo przestrzegali jednak tego,
co jest w porządku obrad. Broń Boże, to nie jest żadne dyscyplinowanie, ale dotyczy
to dosyć delikatnej kwestii. Ja akurat chciałem powiedzieć, że kwestia schorzeń, czy
jakichkolwiek nieprawidłowości leżą w tle tej całej sprawy. Nie ma tutaj większego
znaczenia. I prosiłbym, żebyście państwo się na nie powoływali po prostu. Skarga
dotyczy, czy Burmistrz miał obowiązek dofinansowywać te przewozy czy nie miał
obowiązku. To jest jedna część. Natomiast druga część jest taka, no, ze jest taki punkt
w porządku obrad. Państwo ten porządek obrad przyjęliście, więc , jeżeli chcecie go
zmienić to, będziecie musieli ten punkt, czy też kolejne trzy, zdjąć z jakimś tam
zaleceniem, ale to wymaga obecnie zmiany porządku obrad. W tej chwili jesteśmy w
punkcie, w którym trwa debata nad projektem uchwały. Dziękuję.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz -

w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy,

składam wniosek o zdjęcie z obrad tych trzech punktów i przekazanie powrotem do
Komisji Skarg i Wniosków na kolejne rozpatrzenie. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - już z dyrektorami.
Natomiast, Panie Burmistrzu, nie zależnie od tej teraz decyzji, my zdejmiemy to z
porządku obrad, czy Pan się z tymi mamami w dniu jutrzejszym spotka?
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski - ja dałem słowo Panu Wojciechowi i Komisji i
nie cofnę swojego słowa. Jutro tę sprawę, jak Panie złożą ponownie wniosek po
naszych ustaleniach dzisiejszych. To będzie rozpatrzony pozytywnie. Obiecuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Panie mecenasie? To
musimy każdy punkt osobno głosować tak?
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Radca Prawny Pan Rafał Bułka – Tak.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - jeszcze Pan radny
Piotr Mitera.
Radny Pan Piotr Mitera – ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt.
Rozpatrujemy tutaj trzy skargi Pań, które zwróciły się o pomoc swoim dzieciom. Kiedy
zakończymy tą sprawę, sam problem może nie umrzeć, bo kolejne roczniki, też będą
dzieci chore i warto byłoby pochylić się nad tym, żeby sam system diagnozowania,
tworzenia klas integracyjnych, nauczania wspomagającego udoskonalić w naszej
gminie. Czy to poprzez lepsze informowanie rodziców o możliwościach, czy też
współpracę ścisłą szkół, jeśli jest możliwość stworzenia klasy integracyjnej, to żeby
dążyć żeby tworzyć tą klasę integracyjną, żeby dzieci nie uciekały nam do innych
miast. A może stworzenie też na terenie naszej gminy placówki, która by
specjalizowała się w tego typu sytuacjach. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Dziękuję. Wracamy
do wniosku Pani radnej Elżbiety Mojzesowicz.
Zatem Szanowni Państwo, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 17 tj.
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Koronowa i skierowanie do ponownego rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Bardzo proszę głosujemy.
Kto jest za? – 14 głosów
Kto jest przeciw? – 1głos
Kto wstrzymał się od głosu? – 5 głosów
Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5
głosach „wstrzymujących się” punkt 17 został zdjęty z porządku obrad.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – teraz głosujemy
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Szanowni Państwo, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 18. Zatem
Szanowni Państwo, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 18 tj. rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa i
skierowanie do ponownego rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Bardzo proszę głosujemy.
Kto jest za? – 14 głosów
Kto jest przeciw? – 1głos
Kto wstrzymał się od głosu? – 5 głosów
Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5
głosach „wstrzymujących się” punkt 18 został zdjęty z porządku obrad.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – teraz głosujemy
Szanowni Państwo, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 19. Zatem
Szanowni Państwo, kto jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 19 tj. rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa i
skierowanie do ponownego rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Bardzo proszę głosujemy.
Kto jest za? – 14 głosów
Kto jest przeciw? – 1głos
Kto wstrzymał się od głosu? – 5 głosów
Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 5
głosach „wstrzymujących się” punkt 19 został zdjęty z porządku obrad.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie
zmiany przepisów prawa miejscowego.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - przystępujemy do
punktu 20 porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- o odczytanie projektu
uchwały wraz załącznikiem i uzasadnieniem, poproszę Wiceprzewodniczącego Pana
Bogusława Guzińskiego.
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński – odczytał projekt uchwały wraz
załącznikiem i uzasadnieniem w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Koronowa.
.
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.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad

- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”

i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXVII/225/20 w
sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
Szanowni Państwo, ogłaszam 10 minut przerwy.
21. Zapytania, wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Przystępujemy do punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad sesji, do
zapytań, wniosków i informacji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta –
Romaniuk – Proszę kto z Państwa ma jakieś wnioski, zapytania i informacje.
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Radna Pani Ewa Szymańska –Pierwszy wniosek. Proszę o natychmiastowe
wykoszenie trawy na posesji po byłej szkole w Wiskitnie, a także zabezpieczenie
budynku przed gryzoniami. Pani sołtys od 2 dni próbuje się dodzwonić do ZGKiM bez
skutku. Kolejny wniosek. W sierpniu minie rok jak składałam wniosek o wskazanie na
jakie drogi gminne został wysypany pokruszony gruz, który był składowany na
działce gminnej w Wiskitnie nr 57/19. Proszę mi nie wskazywać, abym przedłożyła
informację dotyczącą: okresu w jakim został składowany gruz, wskazać osobę lub
podmiot, który wyznaczył miejsce składowania tegoż gruzu, wskazać osoby lub
podmiotu, który dostarczał gruz na w/w działkę, informacji jakie ilości gruzu były
gromadzone na w/w działce (cm3). Chciałabym zaznaczyć, że wagi w oczach nie
mam. Nie do mnie to należy. Myślę, że powinno to być w dokumentach Urzędu
Miejskiego, a także informacji powinien udzielić Pan radny Koper Artur – kierownik
od spraw dróg. Bardzo chciałabym również podziękować, że po roku czasu
otrzymałam

dokument

potwierdzający

utylizację

części

gruzu,

ale

jednak

poprosiłabym o wgląd do oryginału, ponieważ ten dokument, który otrzymałam nie
posiada żadnych pieczątek. Kolejny wniosek, który chcę złożyć to jest spotkanie w
Zespole Edukacji w sprawie rozbudowy, przebudowy SP Wierzchucin Królewski,
zapoznanie się z projektem, które posiada M-GZE. Wczoraj mieliśmy wspólne
posiedzenie komisji, ale wydaje mi się, że był ogromny chaos. Były w to
zaangażowane sprawy szkoły nr 2, szkoły w Witoldowie, więc proszę o takie
spotkanie w M-GZE z Panem Burmistrzem Panem Patrykiem Mikołajewskim,
Dyrektor M-GZE Panią Ewą Chytłą, zastępcą dyrektora Panem Marcinem
Kłodzińskim, Panem Dyrektorem Piotrem Bakalarskim oraz radni: Ewa Szymańska,
Olech Raddatz, Henryk Borowicz, Bogusław Guziński, Małgorzata Szymczak. Takie
spotkanie chcielibyśmy, żeby się odbyło 29 czerwca 2020r. o godz.13:00. Ostatni
wniosek dotyczy strzelnicy na Przyrzeczu. Proszę o informację, dlaczego nie zostały
przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Przyrzecze dotyczące budowy, czy też
przebudowy strzelnicy. Złożona została petycja przez mieszkańców (Odczytano treść
petycji) plus pisma z zapewnieniami mieszkańców, że w budżecie nie została
zaplanowana budowa ani przebudowa strzelnicy na Przyrzeczu, a także dlaczego nie
została ta sprawa przedstawiona wszystkim komisjom Rady Miejskiej, tylko
wybranym. Chciałam nadmienić, że we wszystkim komisjach Rady Miejskiej ta
49

petycja została przedstawiona, została tylko na wybranych. Dziękuję bardzo.
Radny Pan Bogusław Guziński – mój wniosek wynika ze zgłoszeń mieszkańców.
Ja zdaję sobie sprawę, że firma, z którą by trzeba rozmawiać jest prywatna, ale
mieszkańcy są naszej gminy. Treść wniosku jest następująca: mając na uwadze
zgłoszenia mieszkańców korzystających z przejazdów autobusowych linii nr 4
przewoźnika FR-BUS, proszę o podjęcie rozmów w sprawie zmiany kursów
odbywających się w soboty na kursy we wtorki. Obecnie kursy odbywają się w
czwartki i soboty. Część mieszkańców gminy twierdzi, że wolą zmianę i korzystanie z
kursów we wtorki, gdyż w sobotę nieczynne są urzędy, banki itd. Mnie jest trudno się
wypowiedzieć w tej chwili jaka jest frekwencja w czwartki, kiedy mieszkańcy
korzystają z tej linii, a jaka jest frekwencja w soboty. Natomiast, no, liczne głosy
wskazują jednak na to, żeby zmienić tę sobotę na wtorek. Dwa dni w tygodniu są
tylko kursy. Dziękuję.
Radny Pan Henryk Borowicz - mam takie trzy wnioski do przekazania. Pierwszy
wniosek: mieszkańcy gminy Koronowo proszą o przywrócenie kursu autobusami
PKS

Wiskitno-Wierzchucin-Koronowo-Samociążek-Bydgoszcz

na

godz.

4:35.

Obecnie ten kurs rozpoczyna się dużo wcześniej oraz powrót o godz.15:00. Drugi
wniosek: proszę o usunięcie suchych konarów drzew na drodze wojewódzkiej 243
(Koronowo,

Wierzchucin

Królewski).

Trzeci

wniosek:

proszę

o

usunięcie

nieaktualnych plakatów, które znajdują się na słupach ogłoszeniowych (przy szalecie
miejskim, ul. Pomianowskiego). To nie jest przyjemną wizytówką dla miasta
Koronowo. Dziękuję.
Radna Pani Małgorzata Szymczak -

z uwagi na fakt, że jestem mieszkanką

Samociążka, reprezentuję mieszkańców tego sołectwa i dlatego w ich imieniu,
chciałabym złożyć trzy zapytania. Pierwsze zapytanie dotyczy plaży w Samociążku.
W imieniu mieszkańców sołectwa Samociążek, sołtysa oraz swoim , zwracam się z
zapytaniem oraz prośbą w sprawie plaży w Samociążku. Bardzo proszę o
wyjaśnienie: na jakim etapie odbywają się rozmowy z przedstawicielami ENEA
Nieruchomości; jakie ustalenia zostały poczynione odnośnie plaży w Samociążku.
Pragnę podkreślić, że kąpielisko od lat

stanowiło miejsce wypoczynku zarówno
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dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Obecnie sytuacja zmieniła się diametralnie. Do tej
pory ogólnodostępna furtka oraz brama zostały zamknięte, a plaża zarosła
chwastami. Właściciel gruntu zamknął przejście na skutek gromadzenia się na
terenie plaży śmieci i gałęzi. W związku z powyższym, zwracamy się do włodarzy
gminy o empatię i zrozumienie problemu oraz podjęcie działań mających na celu
poprawienie możliwości dostępu do plaży, a w przyszłości przejęcie plaży przez
gminę, która stanie się wizytówką i naszą dumą. Do tego zapytania mam dołączoną
petycję mieszkańców Samociążka i ponad 200 podpisów. To wszystko składam na
ręce Pana Burmistrza. To jest jedna kwestia. Kolejne zapytanie dotyczy też
Samociążka, etapu działań mających na celu budowę dróg gminnych w sołectwie
Samociążek ul. Igrzyskowa oraz ul. Nad Kanałem. W imieniu mieszkańców zwracam
się z zapytaniem o aktualny etap działań mających na celu diametralną poprawę
jakości życia mieszkańców sołectwa Samociążek w wyniku budowy dróg gminnych
ul. Igrzyskowa oraz ul. Nad Kanałem. Nadmieniam, że obecny stan obu dróg jest
niezmiernie uciążliwy pod wieloma względami. Po pierwsze liczne, głębokie ubytki
stanowiące zagrożenie, a wielokrotnie w ciągu roku uzupełniane (szczególnie po
deszczach). Po drugie rodzaj materiału wysypanego na powyższe drogi, powoduje
niewyobrażalny kurz, osadzający się na pobliskich zabudowaniach oraz, co gorsze
wdychany przez mieszkańców. Nadmieniam, że z każdym rokiem mieszkańców
przybywa, więc użytkowników tych dróg jest więcej. Dodatkowo, korzysta z nich
również autobus szkolny. I trzecie zapytanie dotyczy mostu w sołectwie Samociążek
nad kanałem lateralnym rzeki Brdy, odcinek Koronowo – Bożenkowo. W imieniu
mieszkańców sołectwa Samociążek, zwracam się z uprzejmym zapytaniem
dotyczącym aktualnego etapu działań mających na celu poprawę przejazdu przez
most nad kanałem lateralnym rzeki Brdy, odcinek Koronowo-Bożenkowo oraz kiedy
przewidziane jest rozpoczęcie prac remontowych. Nadmieniam, że most przez pół
wieku nie miał ograniczeń nośności. Teraz ma do 20 ton oraz barierki miedzy którymi
mieści się jeden pojazd. Ograniczenie nie dotyczy autobusów (szkolnych i
komunikacji publicznej) oraz służb komunalnych. Ruch odbywa się wahadłowo.
Pierwszeństwo mają jadący od strony Bydgoszczy. I tutaj podsumowując, bardzo
proszę o odpowiedź ustną, ale również mile widziana by była krótka odpowiedź
pisemna. Dziękuję bardzo.
51

Radna Pani Katarzyna Karwat - w związku z rozpoczynającym się okresem letnim i
nieustannie sygnalizowaną przez mieszkańców potrzebą miejsc rekreacji dla
najmłodszych, proszę o informację, na jakim etapie jest budowa placu zabaw przy ul.
Witosa w Koronowie. Oczywiście miejsce takie ze względu na sytuację epidemiczną,
są zamknięte, ale rozpoczęciu prac budowlanych to nie przeszkadza.
Radny Pan Piotr Mitera – chciałbym przedstawić wniosek sołtysa sołectwa
Samociążek w sprawie placu zabaw w Samociążku. (Odczytano wniosek Pana
sołtysa)
Radna Pani Sławomira Polewana – chciałabym się zapytać, czy jest planowana
inwestycja wodno-kanalizacyjna na ul. Nowodworskiej do działki 75/4 i sąsiadujących
działek? Ponieważ rozmawiałam z mieszkańcami i mówili, ze mieli takie zapewnienie
i chciałam się upewnić, czy rzeczywiście taka inwestycja będzie realizowana. Drugie
moje zapytanie. Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób rozstrzygnięto kwestię
zwrotu należności za niezrealizowane dowozy do szkół dzieci i młodzieży w okresie
pandemii dla firm zewnętrznych? Ponieważ wiem, że takie negocjacje się toczyły. Od
marca dzieci nie uczęszczają. Natomiast gmina, wiadomo, że zawsze kupowała
bilety i czy po prostu my zwracamy 100%, czy też jest jakaś ugoda, czy w ogóle nie
płacimy. Jak ta kwestia została uregulowana. Jeszcze mam wniosek tego typu. A
mianowicie chodzi o to, by rozważyć budowę placu zabaw mieszkańców osiedla
Tuszyny. Na tym terenie przybywa rodzin z dziećmi, które nie mają miejsca do
zabaw. Jeżeli funkcjonuje plac zabaw w Koronowie, no to są zmuszeni jeździć z tymi
dziećmi tutaj, że tak powiem do miasta. Teraz wiadomo, ze i tak są place za baw nie
czynne. I chciałam się dowiedzieć, czy w ogóle jest cos takiego rozważane, żeby na
tym osiedlu rozwijającym się, właśnie tutaj na tym osiedlu Tuszyny, tam gdzie są te
ulice Diamentowa, Bursztynowa i inne. Czy taka inwestycja będzie planowana. No i
przede wszystkim bym wnioskowała, żeby to rozważyć. I jeszcze jeden wniosek.
Wnioskuję, że w związku z przedłużaniem się okresu pandemii oraz możliwości
kontynuacji zdalnego n nauczania do zakupu programów do prowadzenia zajęć online. Dziękuję.
Radna Pani Mirosława Holka - chciałabym zapytać, na jakim etapie jest budowa
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placu zabaw we Wtelnie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – czy jeszcze ktoś z
Państwa chciałby zabrać glos? Nie widzę.
22.Składanie interpelacji
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przechodzimy do
punktu 22 porządku obrad sesji, do składania interpelacji.
Kto z Pań/Panów radnych chciałby złożyć interpelację? Nie ma.

23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - zatem Szanowni
Państwo przechodzimy do punktu 23 porządku obrad sesji, do odpowiedzi na
interpelacje, wnioski i zapytania.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski - najpierw odpowiedź dla radnej Szymańskiej.
Wykoszenie trawy i zabezpieczenie budynku szkolnego przed gryzoniami, oczywiście
zlecimy to zarządcy obiektu jakim jest ZGKiM. Zupełnie nie rozumiem dlaczego nie
można było tam się dodzwonić. Ja robie to codziennie z prywatnego numeru. Gruz z
Wiskitna, odpowie tutaj mój zastępca Pan Sławomir Marszelski. Jeśli chodzi o szkołę,
odpowie Pan Kazimierski. Jeśli chodzi o Przyrzecze, o Pani petycję. Dlaczego nie
odbyły się konsultację społeczne i petycja nie była czytana na wszystkich komisjach.
Zacznijmy od tego. Petycja nie była czytana na wszystkich komisjach. To chyba nie
jest zarzut do mnie w tym wypadku. Bo nie ja odpowiadam za ustalenie prac
współpracy, czasu pracy Rady oraz zagadnień na Radzie oraz komisjach. Powołuje
się Pani na pismo, że na strzelnicę nie ma zabezpieczonych żadnych środków w roku
2019 i 2020. Tak, nie ma zabezpieczonych środków. Pisałem prawdę. Dlaczego nie
ma konsultacji? Otóż dzierżawa do 3-ch lat nie wymaga żadnych konsultacji, ani
zgody Rady. Ja to zrobiłem, bo uważam, że powinienem z Państwem rozmawiać.
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Dlatego zwróciłem się do Komisji komunalnej naszej Rady Miejskiej, o wyrażenie
opinii w tej materii. Opinia była pozytywna, wobec tego ogłosiłem na BIP-ie,
ogłoszenie jeszcze wisi, kończy się

6-go lipca, o zamiarze dzierżawy działki pod

strzelnicę. Ta działka została przekazana ze Skarbu Państwa gminie Koronowo w
roku 1981 podajże z przeznaczeniem właśnie na strzelnicę. Ale potwierdzam, nie ma
środków budżetowych na tą strzelnicę, ani w roku 2019, ani w roku 2020. A nic nie
wiem o wniosku złożonym do budżetu na rok 2021. Jeśli chodzi o odpowiedź panu
radnemu Guzińskiemu, jeśli chodzi o autobusy. I to jest ta sama odpowiedź dla
radnego Borowicza. Jeśli macie Panowie radni i sołtysi podpisy mieszkańców, to
proszę zwróćcie się do zarządców tych linii, tych prywatnych przedsiębiorców. Ja,
czywiście uczynię to samo, ale myślę, że będzie to miało większą moc, gdy
przedstawicie podpisy, bo ci przedsiębiorcy musza przecież liczyć swój zysk. Jeśli
podpisów będzie dużo, żeby zmienić autobus z soboty na wtorek, to myślę, że to
rozważą. Jeśli będzie tam dużo podpisów. Myślę, że to jest ta ścieżka, którą
powinniśmy iść. Ja, oczywiście też się zwrócę. A jeśli pokarzecie, że jest to
ekonomicznie uzasadnione , to będzie to mocniejszy wniosek. Samociążek, petycja
przeczytana przez radną Szymczak. Jeżeli chodzi o plażę w Samociążku. Tak, jak
zwracałem się przez media społecznościowe. Potwierdzam, prowadzimy rozmowy.
Ostatnie rozmowy odbyły się jeszcze w tym tygodniu, w poniedziałek z właścicielem
terenu. Ustaliliśmy tyle, że nowy prezes, piąty bodajże już podczas naszych rozmów.
Zezwoli na dzierżawę na jeden rok z prawem pierwokupu. Pismo wyszło wczoraj, bądź
przedwczoraj. Wczoraj wyszło pismo do zarządcy nieruchomości tj ENEA w Poznaniu.
Tutaj mieliśmy jeszcze w piśmie coś takiego, że Pani mówi o tych furtkach, nie ma
furtek, jest zaspawane wejście. To zwróciliśmy się w tym piśmie, oczywiście nie
oficjalnym o zawarcie takiej gentelmeńskiej umowy. Kiedy zawrzemy porozumienie, co
do dzierżawy, jeszcze przed podpisaniem umowy tejże dzierżawy, będziemy już
zarządzać tym terenem tzn. wywozić stamtąd śmieci, kosić, no i wstawimy też furtkę z
szerokością dla wózków. Taką, żeby nie mogły tam wjeżdżać samochody z tymi
śmieciami. Jeżeli chodzi o igrzyskową i nad kanałem, to też proszę do Pana
Kazimierskiego. Most Nad kanałem lateralnym nie jest naszą własnością. Plac zabaw ,
to również będzie Piotr Kazimierski. Plac zabaw z pieniędzy sołeckich, to odpowiedź
do Pana Mitery. Uważam, ze może sołtysowi z czystym sumieniem odpowiedzieć, że
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to jest najlepsze, z możliwych rozwiązań jakie teraz możemy przyjąć, gdyż jak
państwo wiecie, nie wszystkie place zabaw na terenie naszej gminy są zamknięte
tylko ze względu na pandemię. Ale również, że zrobiliśmy całościowy przegląd stref
fitness i placów zabaw. 70% z nich nie nadaje się do żadnego użytku. I będziemy
musieli ponieść w przyszłym roku albo pod koniec tego roku. Ja wystąpiłem już do
komisji alkoholowej o zgodę. Tam, gdzie są świetlice terapeutyczne, żeby z pieniędzy
z alkoholówki, kolokwialnie mówiąc, już zacząć remonty tych placów zabaw. Tu jest
też odpowiedź do Pani radnej Holki. Robimy wszystko, co możemy. Chcemy to
wszystko zebrać w jedno. Żeby jeden wykonawca zrobił dla nas wszystko. I ten nowy
we Wtelnie i wszystkie te, że tak powiem, które mamy zdewastowane. Większość z
tych placów moi Państwo się zepsuła, ze wszedł tam kornik i pogryzł jakąś gałązkę.
Tylko dlatego, że jest tam regularnie pity alkohol i jest to dewastowane. Dlatego tutaj
wniosek Pana radnego Mitery o zainstalowanie monitoringu, jest zasadny. Ale, może
poczekajmy do podpisania umowy na tą plaże, bo moim zdaniem najlepszym
miejscem

dla mieszkańców Samociążka jest

ogrodzonym, bezpiecznym i

monitorowanym w całości, byłaby plaża w Samociążku. I tam przeniósł bym strefę
fitness i plac zabaw. Dziękuję.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski – na zapytanie radnej Pani Ewy
Szymańskiej dotyczące gruzu w Wiskitnie. Ja powiem, ze mi trochę się przypomina
książka Jamesa Joyce'a „W poszukiwaniu zaginionego czasu”. A my poszukujemy
tutaj gruzu. A tak na serio, proszę nie brać za złe, że pozwoliłem sobie zapytać, czy
coś bliższego wiadomo pani na temat tego gruzu, bo tak sołectwo, jak i gmina,
monitoringu na określonym terenie nie posiadało i nie posiada. I z dokumentów, które
ZGKiM przedstawiał, nie sposób ustalić, czy naprawdę ten gruz tam istniał. Ja jeszcze
raz sięgnę do teczki tej sprawy. Nie ma tej teczki teraz, dzisiaj, żeby tutaj udzielić
odpowiedzi, absolutnie. Pracownicy już mają wolne. A co do karty przekazania
odpadów, czy tam była pieczątka?, sprawdzimy.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski - więc, jadąc po kolei, tak jak Pan
Burmistrz mi wskazał. Spotkanie w M-GZE odnośnie przebudowy szkoły w
Wierzchucinie. No tak, mieliśmy wczoraj komisję łączoną, na którym padło, była tak
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naprawdę długa rozmowa. Ja powiem szczerze, nie dawało mi to spokoju, więc
pozwoliłem sobie wziąć ten projekt na wieczór do domu, na dobrą lekturę. No i
powiem szczerze, ja bardzo mocno się zdziwiłem, bo Pan Gliszczyński przez całą
komisję mówił o podnoszeniu dachu na tej szkole. No to bardzo się zdziwiłem, bo
chyba trzeba będzie wywnioskować, że tego projektu nigdy nie widział na oczy, bo tam
wogóle nie ma wzmianki o podnoszeniu dachu do góry. Mało tego. Jest tam wzmianka
o tym, że mamy tak naprawdę zgodę na odstępstwo w prawie budowlanym. Bo będzie
tam na piętrze niskie sufity i musi być tam wykonana dodatkowa wentylacja. Więc
powiem szczerze. Albo mówiliśmy o dwóch różnych projektach albo tak naprawdę
tego projektu się nigdy nie oglądało. Co do zarzutu, że za te 500 tys. zł można było
rozpocząć prace. No tutaj akurat nie przypisze zasługi sobie. Prosiłem pana Artura
Senskiego, żeby mniej więcej przeliczył prace, które trzeba by było wykonać w
pierwszym etapie. Czyli nawet jeżeli mówimy o etapowaniu. Czyli mamy tak. Roboty
rozbiórkowe, nowe skrzydło-konstrukcja, stropodach, stolarka, klatka schodowa, koszt
kotłowni. Jako, że zaprojektowany jest nowoczesny kocioł, wymagał również
przebudowy całej instalacji cieplnej. No to byśmy się zamknęli z grubsza w 2 mln zł. A
mieliśmy 500 tys. Na ostatniej komisji było powiedziane, że szło za te pieniądze to
wykonać.

Więc myślę, że my musimy o tym projekcie porozmawiać jeszcze raz.

Myślę, że wszyscy byli wprowadzeni w błąd, jaki wogóle kształt ten projekt ma. Co ma
być w ogóle wykonane, miedzy Bogiem, a prawdą. Dobrze. Co do pytania Pana
Borowicza i konarów na 243. Pisaliśmy, bodajże w tej sprawie do Zarządu dróg
wojewódzkich. Teraz nie jestem pewny. Albo w miesiącu jeszcze czerwcu, albo w maju
o usunięcie konarów na tej drodze. Również łączyliśmy to z pismem, bodajże, o ile się
nie mylę, do Starostwa Powiatowego odnośnie drogi powiatowej. Dostaliśmy
odpowiedzi, że będzie to wszystko wykonane w najbliższych miesiącach. Jeżeli chodzi
o drogi wojewódzkie. Odnośnie dróg powiatowych, chyba odpowiedzi nie dostaliśmy.
Jak dobrze pamiętam. Aczkolwiek chyba też. Pani kierownik wie lepiej, przepraszam.
Plaża w Samociążku, Burmistrz powiedział. Ulica Igrzyskowa. Czekamy tak naprawdę
na pozwolenie. Musimy sprawdzić, czy projektant już złożył. Chodzi o uzyskanie
pozwolenia na budowę. Była tam konieczność doprojektowania kanału technicznego
dla przebiegu przewodów. Zmieniły się tak naprawdę przepisy przed złożeniem
projektu i musiało to, dokumentacja musiała być o to uzupełniona. Co do mostu w
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Samociążku. Z informacji, które posiadam, to wiem, że chyba w miesiącu marcu,
został most przekazany przez ENEA

na rzecz Starostwa Powiatowego. Starosta

mówił nam również na spotkaniu, że będzie projektowana przebudowa tego mostu, a
wykonywana będzie w przyszłym roku. Próbowałem dziś dodzwonić się do Pana
Starosty, ale bezskutecznie. Jeżeli uzyskamy jakieś nowe informacje, to odpowiemy
również na piśmie, żeby mieszkańcy byli na bieżąco. Co do placu zabaw na Witosa.
Temat jest na ta chwile w naszym wydziale, który ogłasza przetargi i zapytania
ofertowe. Plac Witosa jest w bodajże w jednym pakiecie razem z miejscem rekreacji w
Stopce, Gogolinkiem i strefa Strikeout . To jest mniej więcej to, co powiedział Pan
Burmistrz. Mamy tak na prawdę puścić te 4 zadania od razu. Jednego wykonawcę
większego. Tak na prawdę liczymy, że dzięki temu, cena za wykonanie tych usług
będzie korzystniejsza. Plac zabaw w Samociążku, to Burmistrz odpowiedział. Plac
zabaw w Tuszynach. Będziemy musieli się zorientować, czy mamy działkę w tamtym
terenie przeznaczoną pod taki cel. Aczkolwiek. Jako właściciel nieruchomości w
Pieczyskach, ja powiem szczerze, ze się zastanawiam, czy, biorąc pod uwagę, że na
chwilę obecną są, każdy przy domkach jednorodzinnych. Posiada, czy też zjeżdżalnie,
piaskownicę, czy szereg bujawek. Nie wiem, czy faktycznie, byłby ten plac zabaw na
tyle oblegany i na tyle wykorzystany przez rodziców i dzieci. Co do zakupu
oprogramowania, proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale z tego, co wiem, jest szereg
oprogramowań

darmowych,

bezpłatnych,

które

pozwalają

na

prowadzenie

wideokonferencji. Nazwy nie będę mówił, ale są programy darmowe. Jeżeli chodzi o
zwrot należności za bilety, to też, jak najbardziej, rozmawialiśmy, ale myślę, że tu Pani
Dyrektor odpowie ostatecznie. Co do zapytania również Pani Holki. Mamy gotowy
projekt, jak najbardziej. Chcemy, przecież tak, jak rozmawialiśmy, bodajże na zebraniu
wiejskim. Też był właśnie pomysł z racji tego, ze na terenie, jest tam bodajże poradnia
terapeutyczna. Chcieliśmy to również jak najbardziej ubrać to w cały ten pakiet.
Dziękuję bardzo. Może Pani Dyrektor odnośnie tych dojazdów.
Dyrektor M-GZE Pani Ewa Chytła – jeśli chodzi o dowozy, to w marcu były dowozy, a
więc bilety były wykupione. W kwietniu, na początku była informacja, ze do 9-ego są
zawieszone zajęcia. Ponieważ nie było wiadomo, co dalej, bilety były również kupione
w kwietniu. W maju bilety nie były kupione. Natomiast czerwcu, szkoły musiały
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zapewnić dla wszystkich klas z 4 do 8 możliwość konsultacji. W związku z
powyższym, też zostały zakupione bilety. Przede wszystkim dla klas 4 do 8. W
zależności, jak dyrektorzy składali zamówienia. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Dziękuję. Szanowni
radni, to był punkt odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania. Jeżeli nie były
pełne. Myślę, że tam, gdzie była prośba o odpowiedź na piśmie, że radni otrzymają tą
odpowiedź na piśmie. Szanowni państwo, to wcześniej był punkt, składanie wniosków
i zapytań. Jeżeli Państwo nie uzyskaliście odpowiedzi, to uzyskacie ją na piśmie.
Dobrze, to już chyba zmęczenie, przepraszam bardzo. Czyli radna, Pani Szymczak,
tak? Bardzo proszę.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - ja bym poprosiła tylko odpowiedzi na zapytanie
dotyczące drogi Nad Kanałem, ponieważ nie uzyskałam takowej. To będzie wszystko z
mojej strony. Dziękuję.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski - jeżeli chodzi o drogę Nad kanałem, to
precyzuję. To są już na rozpoczęciu prace projektowe. Jeżeli chodzi o tę drogę.
Czekamy na mapy, żeby tak naprawdę zlecić to projektantowi, wybór projektanta i
żeby te prace się rozpoczęły.
Radny Pan Henryk Borowicz – ja jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi na temat, który
zgłosiłem. Usunięcie już nie aktualnych plakatów na słupach ogłoszeniowych.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski -

zwrócimy się oczywiście do Komitetów

wyborczych, które oklejały słupy wystawiennicze, aby pousuwały. Wiem, że jest taki
ustawowy obowiązek, ale trzeba go, że tak powiem, inaczej respektować. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – czy to dotyczyło Panie
radny, tylko plakatów wyborczych?, czy ogólnie różnych?
Radny Pan Henryk Borowicz – ogólnie.
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Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – ogólnie, wszystkich
plakatów Panie Burmistrzu. Bo tam nie tylko są grubo to nie estetycznie mówiąc tak
oględnie wygląda.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski - słupy ogłoszeniowe w naszej gminie są do
tego, żeby obklejać je plakatami.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – ale plakaty są
nieaktualne, rozerwane i nieczytelne. Także to jest jeden rodzaj plakatu Panie
Burmistrzu.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski – zwrócimy się do Komitetów Wyborczych oraz
do innych oklejających, kto tam okleja i będziemy to egzekwować.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – dobrze, dziękujemy
bardzo.
Radna Pani Ewa Szymańska -

Panowie Burmistrzowie, ja wiem, że Państwo

śmieszy ten mój gruz. Oczywiście. Ja mogę razem

z Panem Burmistrzem

Marszelskim powieść napisać. I dołączę się oczywiście. Mogę nawet podać tytuł. Ale
ja naprawdę, nie odpuszczę tego. Usilnie dążę do tego, żeby mi wskazać, gdzie ten
gruz został wysypany. Tak samo wygląda, jakby Panom spod domu zabrano
samochód i nie wiadomo, gdzie on po prostu jest. Dziękuję.
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński – ja tylko dlatego się wypowiadam,
ad vocem wypowiedzi Pana Burmistrza. Ta wypowiedź była przed chwilą. A propo tego
tematu procedowanego z użyczeniem, dzierżawą, jak zwał, tak zwał. Tego terenu pod
strzelnicę. Zgadza się, ten temat był procedowany ponad 2 godziny, może nawet 2 i
pół godziny na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego w maju. I my faktycznie
wydaliśmy opinię pozytywną dla broni pneumatycznej i sportowej. Z zastrzeżeniem, że
nie będzie tam broni i amunicji ostrej. W tym czasie Pan Burmistrz, nie wspomniał
nam, ani słowem przez ten czas, że będzie potem, bo w czerwcu na następnej Komisji
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powiedział, ze nie musiał od nas tej opinii uzyskiwać, bo ta umowa będzie na 3 lata. W
związku z tym, my byliśmy święcie przekonani, że państwo będziecie wszyscy
głosować. W czasie sesji na ten temat i będziecie podejmowali decyzje, czy taka
umowa będzie, czy nie. Okazało się, że nie, bo tylko na 3 lata. W związku z tym Pan
Burmistrz stwierdził, ze nie musiał takiej opinii od nas uzyskiwać, a to tylko w formie
grzecznościowej się do nas zwrócił. Dlatego też, w związku z tym, ze nie było takiej
potrzeby i nie musiał uzyskiwać takiej opinii, to ja dzisiaj stwierdzam, ze mojej opinii
nie ma i proszę się na moją opinię nie powoływać w tym zakresie. Dziękuję.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski -

ja tylko ad vocem słów Pana Bogusława

Guzińskiego, radnego Rady Miejskiej. Tak, wszystko, co powiedział Pan Guziński się
zgadza. Nie musiałem prosić o żadną opinię. Grzecznościowo pytam Was o różne
sprawy Szanowni Państwo radni, żebyście wyrazili swoją opinię, jak mam w tym
temacie postępować. Nie było to opiniowanie uchwały, która trafia na sesję Panie
Wiceprzewodniczący, tylko była to opinia. Dzierżawy, użyczenia do 3 lat są w mojej
kompetencji, ale chciałem znać wasze zdanie na ten temat. Przepraszam, jeżeli
uraziłem kogo kol wiek pytając go o jego zdanie i jeśli ja mówię coś, to potem słowa
nie wycofuję. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – przepraszam, ale to
już nie jest punkt na dyskusję. Tym bardziej Szanowny Panie, że sesja jest bez udziału
gości, a my też jesteśmy już na dzisiaj zmęczeni. Ale to nie jest Szanowni Państwo
punkt na dyskusję i głos. Panie radco, proszę. Bo to nie jest miejsce teraz, nie ma
miejsca na zapytania. To były odpowiedzi. Bardzo proszę, Pan radca.
Radca prawny Pan Rafał Bułka - ja tutaj bym nie chciał ograniczać kompetencji Pani
Przewodniczącej, ale jest formalny wniosek natury formalnej, żeby udzielić głosu
osobie spoza i radni powinni go przegłosować. Tak jak we wszystkich innych
przypadkach. Także to jednak radni powinni zdecydować.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – zatem, bardzo proszę,
składam wniosek pod glosowanie o udzielenie głosu. Panie radco? Panie mecenasie,
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przepraszam.
Radca prawny Pan Rafał Bułka – ja nie znam funkcji Pana, ale jeżeli jest Pan
przewodniczącym OKSM, ma prawo zabrać głos jako jednostka pomocnicza gminy.
Jak mu Pani Przewodnicząca udzieli.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – bardzo proszę, Pan
Adam Nowogórski o zabranie głosu.
Pan Adam Nowogórski – Szanowni Państwo, zrobiła się taka nie za ciekawa
sytuacja z tą strzelnicą, bo zebrało się nas, grupka ludzi.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – ale przepraszam, teraz
Pan się wypowiada w kwestii OKSM-u?, czy w kwestii strzelnicy?
Pan Adam Nowogórski - tej, strzelnicy. Chciałem odpowiedź na tą strzelnicę. Jeżeli
można. Tylko sekundkę zająć. Zebrała się grupa społeczników, którzy chcą to
przywrócić, chcą zrobić taki plac zabaw z prawdziwego zdarzenia dla bardzo małych
dzieci, dla większych i dla dorosłych. Wszystko będzie tak jak powinno być. Zgodnie z
wszystkimi przepisami, z wszystkimi wymogami, bezpieczeństwa, hałasu itd.

I

naprawdę, nic tam złego nie ma prawa się dziać. A prywatne jakieś tam interesy,
czyjeś tam słupy, zrobiły zamęt w tym temacie. Bardzo przykro jest, że naprawdę
chcemy poświęcić swój czas i pieniądze. Bo nie chcemy pieniążków z gminy na to.
Chcemy, żeby dać możliwość i ten teren do wykorzystania. I to wszystko. Nic złego
tam się nie będzie działo. Wszystko będzie tak, jak powinno być. Będzie w porządku.
Społecznie zawiązał się LOK, który chce to fajnie zrobić. Wszystko dopilnować. I
naprawdę, jeśli są jakieś wątpliwości, zapraszam do tego, aby z nami rozmawiać i
jesteśmy za każdym razem do odpowiedzi. Także, dziękuję bardzo.
24. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – dziękuje bardzo.
Myślę, że to będzie też dyskusja na dłuższe spotkanie, ale w dniu dzisiejszym,
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pozwolę sobie Szanowni Państwo, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad
zamykam posiedzenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie. Dziękuję.
Sesja trwała od godziny 12.00 do godziny 16:42:59

Koronowo, 27 lipca 2020 r.
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda - Joras - Biuro Rady

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Katarzyna Szulta-Romaniuk
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