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OR-RM.0002.21.5.2018
Protokół Nr II/18
z obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 5 grudnia 2018 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 Bolesław Grygorewicz

-

Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Alicja Tymek

-

Skarbnik Gminy

Pani Rafał Bułka

-

Radca Prawny UM w Koronowie

1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady II sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński.
Przewodniczący rady powitał uczestników obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził
prawomocność obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Listę obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 protokołu.
Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński - Witam serdecznie Panie i Panów
Radnych Rady Miejskiej w Koronowie, witam serdecznie Panie i Panów Radnych Powiatu
Bydgoskiego, witam serdecznie Pana Burmistrza Patryka Mikołajewskiego, serdecznie witam
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Pana Zastępcę Burmistrza Bolesława Grygorewicz, witam serdecznie Panią Alicję Tymek
Skarbnik Gminy, witam serdecznie pana mecenasa Rafała Bułkę, bardzo serdecznie witam
wszystkie Panie i Panów Sołtysów z terenu Gminy Koronowo, witam przewodniczących
zarządów i rad OKSM w Koronowie, witam przedstawicieli związków zawodowych,
organizacji

pozarządowych, witam przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy

Koronowo, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gm. Koronowo, kierowników wydziału i
pracowników UM w Koronowie i bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych
mieszkańców gminy Koronowo.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
Czy są wnioski dotyczące zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji?
Zastępca Burmistrza Pan Bolesław Grygorewicz - Proszę o wprowadzenie do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia województwu kujawsko-pomorskiemu pomocy
rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem
kompletnego wniosku na ZIT i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą
Koronowo a województwem kujawsko-pomorskim. Dotyczy to wspólnego przedsięwzięcia
położonego w miejscowości Wtelno, gdzie wkładem Gminy Koronowo byłaby dokumentacja
oraz wykup gruntu, natomiast kwestia realizacji tego zadania, tego chodnika, to jest we
Wtelnie w kierunku do Gogolinka, leżałaby po stronie zarządu województwa, a w tym
konkretnym przypadku zarządcy drogi. Jeżeli można to prosiłbym to, to prosiłbym to o
wprowadzenie jako punkt 15a.
Zastępca Burmistrza Pan Bolesław Grygorewicz - Jeszcze jedna, kwestia mianowicie
corocznie Prezes Sądu Rejonowego kieruje do gminy Koronowo zapytanie o wskazanie
podmiotu, w którym mogłyby być wykonywane prace społeczno-użyteczne osób skazanych.
Odwrotnie odpowiedź trafiła do Prezesa Sądu natomiast procedura wymaga aby tę kwestię
przedstawić wysokiej Radzie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dobrze to, tę informację proszę o
przekazanie w punkcie 17. Proszę bardzo, Pani Radna Mojzesowicz.
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Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Proszę o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego sprawozdania Burmistrza Koronowa w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z tym procedujemy
najpierw, najpierw przegłosujemy pierwszy wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
projektu

uchwały

zgłoszonego

przez

Pana

Zastępcę

Burmistrza

Pana

Bolesława

Grygorewicza, proszę poprzez głosowanie poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie na tablecie
wyrażenia zgody.
Kto jest za wprowadzeniem tego punktu?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymał od głosu ?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 21 głosami „za”.
Wprowadzamy do porządku obrad ten projekt uchwały i będzie on w punkcie 15a.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński -Drugi wniosek został zgłoszony jako
wprowadzenie punktu sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa za okres
międzysesyjny, również tożsame głosowanie, ponieważ jest to głosowanie nieimienne a
głosowanie techniczne, ale proszę również o wciśnięcie tego kto jest za wprowadzeniem tego
punktu do porządku obrad, wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 19 głosami „za”, 2 „przeciw”.
W związku z tym, porządek obrad sesji będzie wyglądał następująco.
Wprowadzono do porządku obrad ten punkt jako 4a.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał poniższy porządek obrad II
sesji.
1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany obrad II sesji.
4. Informacja Przewodniczącego RM w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych
odpowiedziach.
4a. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z okresu międzysesyjnego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
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Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów
wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2019.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak
również trybu ich pobierania.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów,
Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w
Koronowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Koronowa.
15a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia województwu kujawskopomorskiemu pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej wraz z
przygotowaniem kompletnego wniosku ZIT i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy
Gminą Koronowo a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
16. Składanie interpelacji.
17. Zapytania, wnioski i informacje.
18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad II sesji.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Szanowni Państwo, chciałem tylko
poinformować, że sesje Rady Miejskiej są nagrywane i transmitowanie w BIP i na stronie
internetowej Koronowa. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
zamieszczona jest przy drzwiach wejściowych do Sali sesyjnej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy w takim razie do punktu 4
obrad sesji, do informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

4.

Informacja

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

o

złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Informację o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach przedstawił
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński.
Informacja na piśmie stanowi załącznik Nr 2 niniejszego protokołu.
4a. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie przedstawił Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.
Sprawozdanie na piśmie stanowi załącznik Nr 3 niniejszego protokołu.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
Wnoszę o to, aby nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Proszę o przegłosowanie tego wniosku poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie stosownego
przycisku.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał ?
W

głosowaniu

radnych

wniosek

otrzymał

20

głosów

„za”,

0

„przeciw”, 1

„wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Panie mecenasie czy przy jednym
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wstrzymującym odczytujemy cały projekt ?
Radca Prawny Rafał Bułka - Moim zdaniem tak.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwał y wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Panie mecenasie czy wszystkie
załączniki też odczytujemy czy tylko?
Radca Prawny Rafał Bułka - Jednak rozróżniałbym tutaj, załączniki to załączniki, treść
uchwały to treść uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czyli rozumiem, że zgodnie z
procedurą treść uchwały, dobrze, dziękujemy. W związku z tym poproszę Panią Skarbnik
Alicję Tymek o wprowadzenie do tego projektu uchwały, po czym rozpoczniemy dyskusję.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona w
załączniku 1, 2 i 3. Przy czym załącznik 1 odnosi się do wielkości ściśle powiązanych z
naszą uchwałą budżetową na 2019 rok i tak, dokonano zmian w bloku 1 dotyczącym
dochodów ogółem, które Gmina Koronowo zamierza uzyskać w roku 2018, dochody Gminy
Koronowo w tym roku wyniosą 108 985 096,22 zł. Z tego, dochody bieżące Gminy Koronowo
to kwota na poziomie 100 941 847,99 zł, a z tytułu dochodów majątkowych Gmina Koronowa
spodziewa się wpływów w wysokości 8 043 248,23 zł. Jednocześnie dokonaliśmy zmiany w
bloku 2 dotyczącym wydatków Gminy Koronowo w roku 2018 i tutaj szacujemy, że wyniosą
one 113 665 096,22 zł. Z tego na wydatki bieżące Gmina Koronowo wydatkuję kwotę
93 249 445,42 zł. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, czyli tę sferę inwestowania przez Gminę
Koronowo, gwarantującą rozwój Gminy Koronowo, to przewidujemy, że w roku bieżącym
Gmina wykona zadania inwestycyjne na kwotę 20 415 650,00 zł. Planowany wynik budżetu
roku 2018 Gminy Koronowo to kwota 4 680 000,00 zł i ten wynik budżetu został w stosunku
do uchwały ostatniej czyli z 17 października 2018 r. zredukowany. Jest to konsekwencja
wcześniejszych zapowiedzi. Poprzednio, ten deficyt prawie wynosił 10 mln zł, teraz jak widać
jest ta kwota 4 680 000,00 zł. Jest to również wyraz tego, że w ostatnich latach i tutaj z
Panem Burmistrzem Mikołajewskim będzie prowadzona taka polityka, aby to zadłużenie
Gminy Koronowo, aby deficyt Gminy Koronowo systematycznie zmniejszyć a jednocześnie
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sposób inwestycji w kolejnych latach będzie mocno analizowany pod kątem możliwości
pozyskania

zewnętrznych

źródeł

finansowania,

czyli

wykonanie

więcej

inwestycji

gwarantujących rozwój gminy z użyciem pieniądza zewnętrznego, czy to pieniędzy unijnych,
czy to różnego rodzaju dotacji od różnego rodzaju podmiotów. Zmieniono również przychody,
czyli mamy blok 4, w którym to pojawia się zmniejszenie planowanych przychodów do
budżetu Gminy Koronowo ponieważ z tego bloku usunęliśmy właśnie kwotę planowanych
wstępnie wysokości 3 mln złotych obligacji komunalnych, które miały być przeznaczone na
inwestycje. Dlatego też przychody budżetu pomniejszone w stosunku do stanu z 17
października roku bieżącego wyniosą 19 325 645,07 zł i co na tę pozycję się składa: to
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie ponad 5 mln zł i wolne środki których Gmina
Koronowo sukcesywnie przez ostatnie lata kumulowała, gromadziła w wysokości ponad 14
mln zł, z tego na pokrycie deficytu tegorocznego to kwota 4 680 000,00 zł, więc to jest
jednocześnie informacja zawarta w bloku 4, która mówi nam o tym, że jeśli Gmina decyduje
się nadal na podtrzymanie czy na ustalenie budżetu deficytowego w kwocie 4 680 000,00 zł
to to oznacza, że tegoroczny deficyt pokryjemy z tego cośmy przez ostatnie lata, przez
ostatnie okresy zaoszczędzili, a to oznacza, że gmina jest samowystarczalna przynajmniej w
tym roku budżetowym 2018. Rozchody budżetu Gminy Koronowo są na niezmienionym
poziomie w stosunku do 17.10.2018 r. i wyniosą 4 586 568,00 zł. Te spłaty to nic innego jak
tylko regulowanie przez gminę tego, co w latach minionych zostało zaciągnięte, czyli
będziemy tutaj spłacali zarówno pożyczki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, również mamy jeszcze kilka kredytów, które są,
powiedziałabym, prawie już spłacone, w obecnej tylu banków które kredytów nam udzieliły w
latach minionych i oczywiście obligacje komunalne emisji, której też gmina dokonała w
poprzednich latach. Dlatego też blok 6 kwoty długu również został ponownie przeliczony i
tutaj jest również zmiana, ten deficyt w stosunku do 17.10.2018 r., kwota długu, przepraszam
bardzo, uległa zmianie o 3 mln zł. I tak, na 31.12.2018 r. planujemy, że kwota długu Gminy
Koronowo wyniesie 14 372 696,00 zł. Konsekwentnie należało przeliczyć kwotę długu na
poszczególne lata i

w 2019 r. na dzień 31 grudnia dług Gminy Koronowo wyniesie

9 770 000,00 zł, oczywiście w projekcie budżetu na 2019 r. stosowne zmiany zostaną
dopiero wprowadzone autopoprawkami tak, kiedy rozpoczniemy procedowanie nad
projektem budżetu na 2019 r, wtedy państwo również zobaczą nowe przeliczenia, nowe
pozycje w stosunku do tego, do czego aktualnie macie dostęp. W roku 2020 kwota długu
wynosi 5 140 000,00 zł, w kolejnym roku 1 560 000,00 zł, po to by w ostatnim roku spłacić
nasze zobowiązanie, nasz dług w wysokości 80 000,00 zł. Myślę, że to jest potwierdzenie
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tego, o czym wielokrotnie na poprzednich sesjach mówiłam, że sytuacja finansowa Gminy
Koronowo jest dobra, ale oczywiście to nie oznacza, że możemy poluzować tutaj wydatki,
trzeba, powiedziałabym, mocnej dyscypliny aby taką sytuację utrzymać wobec pojawiających
się sygnałów zewnętrznych choćby nt. tego jak mają się kształtować koszty w edukacji, bo to
jest powiedzmy pochodna tego, co budżet państwa nam da w ramach subwencji. Również w
bloku 8 pojawiły się zmiany ale one konsekwentnie są wynikiem omówionych przeze mnie
zmian. Jeśli chodzi o blok 9, dotyczący wskaźników spłaty zobowiązań proszę zobaczyć w
wierszu 97, 971 mamy informację jasną, konkretną że wszystkie wskaźniki jeśli chodzi o
budżet gminy Koronowo są spełnione, to znaczy - projekt budżetu ma takie informacje, które
gwarantują wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań i limitów określonych i narzuconych na
każdą JST przez Ustawę o finansach publicznych. Zmianie również uległy dane zawarte w
bloku 11, one konsekwentnie są jakby przedstawieniem obrazu, który zadzieje się w uchwale
zmieniającej budżet, czyli mówimy tutaj o kwotach wydatków na bieżące wynagrodzenia i
składki od nich naliczane, czy też limity wydatków objętych właśnie art. 226, czyli to co już
dzisiaj Gmina Koronowo zawarła w WPF w przedsięwzięciach. Zmianie również uległy dane
dotyczące sposobu finansowania inwestycji czy zadań bieżących, które są właśnie
sfinansowane ze środków, środkiem zewnętrznym, pochodzącym z Unii Europejskiej i to
również dokonaliśmy na podstawie wniosku Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji, który
dokonał zmian w zakresie dochodów na zadania bieżące i to również znalazło wyraz.
Pozostałe informacje w załączniku pierwszym pozostają niezmienione, natomiast w
załączniku dot. przedsięwzięć wprowadziliśmy takie zadanie, które umożliwi nam jeszcze w
tym roku podjęcie działań, a mówimy tutaj o demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Koronowo. Tutaj to zadanie wstępnie był
przewidziane do realizacji w roku 2018, z przyczyn takich, iż Polska ma informację, iż nie
możemy więcej udzielać pomocy de minimis, stąd z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska podjęliśmy rozmowy, gdyż te wydatki są związane z dotacją, którą Gmina
Koronowo otrzyma od tego podmiotu, w związku z tym proponujemy rozłożenie tego zadania
na 2 lata gdyż to nam umożliwi uzyskanie dotacji i wypłacenie, czy powiedzmy –
uregulowanie zobowiązań w roku 2019. Załącznik 3, jako ostatni WPF zawiera te wszystkie
informacje, o których państwu mówiłam, czyli został dostosowany do zmian określonych w
zał. 1 i 2, w tym – przeliczenie na nowo deficytu i zobowiązań Gminy zaciągniętych w latach
wcześniejszych, dziękuję bardzo.
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Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Jeżeli nie ma, ja mam pytanie – nie wiem czy do Pana Burmistrza, czy do Pani Skarbnik –
ponieważ załączniki, które otrzymaliśmy, czyli zarówno i uchwała, i wszystkie załączniki są
podpisane tylko przez Panią Skarbnik, nie są podpisane przez Pana Burmistrza, czy ten
materiał jest Panu Burmistrzowi znany? Czy możemy po sesji poprosić o uzupełnienie?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Panie Przewodniczący, to że pojawiło się na uchwale
budżetowej, ja chciałabym również państwu radnym przypomnieć, że w poprzedniej kadencji
poprzedniego Pana Burmistrza, Pana Gliszczyńskiego, tych podpisów prawie nigdy nie było i
nikt z tego tytułu nie podnosił żadnych zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński Tu nie chodzi o konsekwencje Pani
Skarbnik, tylko chodzi o to żeby były załączniki podpisane do złożenia, tak. A czy były to
możemy sprawdzić tak.
W takim układzie, czy są inne pytania w dyskusji?
Proszę bardzo, pan Radny Szlagowski.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Ja bym chciał zadać bardziej pytanie techniczne i do Pana
Burmistrza i do Pani Skarbnik, jak widzimy będziemy schodzić z WPF z kwoty długu, czyli
zmniejszać zadłużenie w postaci obligacji komunalnych czy innych papierów dłużnych
Natomiast jak dobrze zapamiętałem z wypowiedzi, chcemy zwiększać też wartość na
inwestycje z pozyskanych środków, ze źródeł zewnętrznych czyli tzw. dotacji. Czy jest już
jakiś pomysł konkretnie z jakich programów, czy jest to po prostu tylko założenie?
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski - Oczywiście jest na to wiele pomysłów, zależnie
od tego jakich zadań inwestycyjnych. Prowadzimy tutaj z Panią Skarbnik naprawdę szeroką
politykę pozyskiwania funduszy, właściwie mamy zamiar pozyskiwać te fundusze, na razie
rozeznajemy jakie źródła są dla nas możliwe i uzyskiwalne.
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Radny Maciej Szlagowski - Czy Pan Burmistrz w takim razie też dopuszcza możliwość, w
przypadku no tego nie wiemy, braku na przykład programów czy źródeł finansowania właśnie
zewnętrznego, jednak zmianę trendu, ja nie mówię jednoznacznie, gdzie by była taka
potrzeba w drodze inwestycji i jednak zmianę wieloletniej prognozy, czyli rozpatrzenia także
korzystania z papierów dłużnych, czyli zazwyczaj z obligacji komunalnych lub kredytów i
pożyczek.
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski - No więc jeszcze raz, szanowny panie Radny,
niedługo będziemy opracowywać budżet na połączonych komisjach i tam już na pewno się
Pan dowie doskonale, będziemy starali się jak najmniej albo i wyłączając całkowicie
korzystanie z obligacji. To jest moja wizja, mam nadzieję, że pomożecie mi Państwo w jej
realizacji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać
głos?
Radny Tomasz Skotnicki - Mam pytanie dotyczące prognozy długoletniej ponieważ z
informacji

jakie

posiadamy

procedowane

były

pewne

przymiarki

pod

inwestycje

długoterminowe, mam na myśli np. budowę krytej pływalni w Koronowie, ja tego w prognozie
długoletniej nie widzę, czy coś na ten temat możemy powiedzieć ?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Jeśli chodzi o basen, rzeczywiście wstępne działania
związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej są w 2018 r. prowadzone
tak, czyli taka koncepcja, czyli utworzenie basenu była. Natomiast kiedy przystąpiliśmy do
realizacji i opracowania projektu na 2019 rok, informacja dot. budowy basenu jeszcze nie
została przekazana skarbnikowi gminy, w związku z tym to się nie pojawiło zarówno w
uchwale dot. budżetu na 2019 rok, jak i w WPF. Ja mogę tylko domniemywać, że przyczyną
tego jest to, iż do momentu kiedy nie zostanie oddana dokumentacja, nie wiadomo o jakich
kwotach związanych z budową czy z realizacją tej inwestycji mielibyśmy do czynienia.
Oczywiście decyzje w tym zakresie, czy w ogóle Gmina Koronowo będzie budowała basen
należałoby podjąć w oparciu o posiadany dokument i potem oczywiście uzgodnienia z
państwem, to będzie decyzja myślę, że wspólnie wypracowana, ponieważ zawsze takie
zadanie generuje dodatkowe koszty związane z utrzymaniem basenów, czy aquaparków czy
jakichkolwiek innych obiektów spełniających te same role. Szanowni Państwo ja bym chciała
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równocześnie powiedzieć, że tak jak jest Polska długa i szeroka nigdy tego rodzaju
inwestycja nie jest samofinansująca się już na etapie utrzymania, w związku z tym trzeba
będzie również rozważyć to, ile będzie kosztowało utrzymanie basenu, budowa to jest jedno,
ale również jest kwestia ponoszenia kosztów bieżących związanych już z eksploatacją i
korzystaniem z takiej inwestycji. Ja nie wiem czy to Panu Radnemu wystarczy, ale taką
informację posiadam.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można Panie Radny to jeszcze
ja się odniosę, oczywiście nie można przyjąć do budżetu, tak jak Pani Skarbnik powiedziała,
czegoś co nie jest znane, w związku z tym chcę tylko poinformować, że z racji tej, o której
Pani wspomniała Pani skarbnik, w której nie ma jeszcze projektu na krytą pływalnię, nie na
basen, chciałbym to zdementować, to nie ma również możliwości poznania kosztów w
związku z tym nie było możliwości wprowadzenia do budżetu. Kwestia tego, czy Rada
wprowadzi i kiedy wprowadzi, to jest kwestia przede wszystkim zasobności portfela na
budowę.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Tak, ja doskonale rozumiem, że jeżeli czegoś nie ma to
ciężko mówić o kosztach, natomiast pytanie jest jeszcze jedno czy wiadomo czy było studium
wykonalności tej inwestycji tak? Żebyśmy mniej więcej mieli określone, określoną wiedzę o
tym jakie są koszty takie prognozowane i możliwości jakby utrzymania tego?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Ja nie mam niestety, informacji na temat szczegółów
studium wykonalności. Wiem tylko, że to zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej realizuje Miejsko-Gminny Zespół Edukacji, ono jest zapisane w
budżecie w załączniku nr 3 roku 2018. Załącznik 3 dotyczy zadań inwestycyjnych, ponieważ
koszt tego przedsięwzięcia jest zadaniem inwestycyjnym, w związku z tym wiem, że jest
realizowany, na jakim etapie – niestety nie wiem, ale dowiem się i taką informację mogę
przekazać.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można, Pani Skarbnik, to ja
dopowiem, że tutaj akurat Pani pomyliła, albo mówi nieprawdę – nie chodzi o basen, który
jest w przedszkolu bo ten jest realizowany, a chodzi o krytą pływalnię, a kryta pływalnia nie
jest realizowana przez Miejsko-Gminny Zespół Edukacji, tylko jest realizowana przez wydział

12
inwestycji i wcześniej było to procedowane przez Radę i zostało wprowadzone jako projekt
budowlany na realizację tego zdania, czyli krytej pływalni, tak to było realizowane.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Ja mam taka prośbę aby złożył Pan w
punkcie 17 -

wnioski, zapytania i informacje, pismo do mnie, zapytanie, w ciągu 7 dni

otrzyma Pan pełną wiedzę.
Radny Tomasz Skotnicki - Dziękuję bardzo, na pewno złożę.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Czy są jeszcze inne głosy w

dyskusji?
- Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego. Proszę o
przeprowadzenie głosowania.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami „za”,
przy 1 „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr II/10/18 zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
Stawiam wniosek, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Kto jest za tym aby nie odczytywać uchwały wraz z załącznikami?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
W głosowaniu radnych wniosek ptrzymał 16 głosów „za”, 3 głosy „przeciwne”, 1 głos
„wstrzymujący się”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Uchwała będzie odczytana, tak Panie
mecenasie?
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Orliński odczytał treść Uchwały Nr II/11/18
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018 wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Rzeczywiście szczegółowa informacja została
przedstawiona przez Pana Przewodniczącego. Natomiast ja bym chciała się odnieść jeszcze
do zał. Nr 3, ponieważ tutaj również nastąpiły zmiany, które były konsekwencją tego co się
zadziało

na rynku i jak nam się udało zrealizować postępowania zgodnie z prawem

zamówień publicznych. Niestety to też było wielokrotnie przekazywane, że przetargi
ogłaszane przez Gminę Koronowo nie były wielokrotnie rozstrzygane z takich przyczyn iż to,
czym dysponowaliśmy, czyli te kwoty które były ujęte w projekcie budżetu, tutaj się głównie
odnoszę do zadań inwestycyjnych były kwotami niewystarczającymi. Niestety ceny na usługi
remontowe, budowlane, tak znacząco wzrosły, że musieliśmy ponawiać, ponownie
przeprowadzać procedury zamówień publicznych, niestety w wielu zadaniach nie udało się
tego zrobić mimo wielokrotnego podejścia do tego samego przedsięwzięcia. I chociaż, moi
państwo, to jest smutne, ale to jest rzeczywistość niestety rynku, chociaż mieliśmy
przyobiecane dotacje czy to od Marszałka, tak jak państwo tutaj słyszeli, w przeczytanym
uzasadnieniu przez Pana Wiceprzewodniczącego, musieliśmy te pieniądze wycofać dlatego,
że nie otrzymaliśmy potwierdzenia czego np. z Urzędu Marszałkowskiego od Marszałka, że
będziemy mogli tę dotację wykorzystać w roku następnym Rok budżetowy 2018 za chwilę się
kończy. Dlatego też postanowiliśmy uporządkować budżet tak jak to robiliśmy w roku
ubiegłym na przykład, wtedy kiedy też odstąpiliśmy też od obligacji, w związku z tym
dokonałam ponownej analizy zrealizowanych dochodów, te wszystkie dochody, które pojawiły
się, zostały wprowadzone do budżetu i właśnie były konsekwencją porządkowania,
jednocześnie do kwestii jakby rezygnacji z emisji obligacji z poprzednim Burmistrzem
przygotowywaliśmy się aby móc spełnić tę obietnicę, którą złożyliśmy, że nie będziemy emisji
obligacji robili, żebyśmy mogli to zrobić. I jednocześnie, w wyniku tak wygospodarowanych,
zaoszczędzonych środków mogliśmy zmniejszyć, zredukować deficyt na 2018. Oczywiście to
jest smutne, ale to jest prawda, część tych inwestycji nie może być wykonana, dlatego że do
dzisiaj czy do momentu sporządzenia projektu uchwały nie mamy wykonawców, nie mamy
rozstrzygniętych przetargów, a jak państwo widzą już dzisiaj mamy 5. grudnia zatem nie ma
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możliwości aby przeprowadzić przetarg i wykonać te zadania, które były ujęte w zał. 3.
Myślę, że tutaj więcej treści dla państwa, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba, jeśli będą
pytania ja bardzo chętnie odpowiem, ale to będzie uzupełnienie tego, co Pan
Wiceprzewodniczący przeczytał czytając część normatywną i uzasadnienie do uchwały
zmieniającej budżet w roku 2018.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
Jeżeli można Pani Skarbnik, ja mam takie pytanie, w tym uzasadnieniu do, punkt 8, tam
mamy § 10 określa się plan dochodów wydatków na realizację „Gminnego Programu
Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

oraz

Gminnego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Koronowo na 2018 rok” zgodnie z zał. 13 do uchwały
i tutaj moje pytanie, ponieważ tutaj mamy 11, to nie do tej uchwały tylko do uchwały głównej
tak mamy to rozumieć ?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Tak Panie Przewodniczący, ponieważ my zmieniamy
załączniki w tej uchwale, którą na początku Radni poprzedniej kadencji uchwaliła. Natomiast
numeracja tych załączników jest co do tej uchwały. Czyli jeżeli mówimy, że w uchwale nr 13
to proszę pamiętać, że mówimy o tej pierwotnej która jest na początku tej uchwały. Tak
zawsze robiliśmy, numerujemy załączniki wg tej uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - i w punkcie 9 mamy również
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Koronowo w kwocie 9. To się podaje? To
jest jakaś dyrektywa RIO?
Skarbnik Gminy Alicja Tymek - Nie, szanowni państwo, to dla Państwa jest informacja,
dlatego, że to jest, myślę jest kluczowy element. Zresztą ja myślę, że to jest powód do dumy.
Bo tak, nie ma uszczerbku dla inwestycji dla zadań, które gmina realizuje. Bo tak jak
powiedziałam to co było w zał. 3 dla inwestycji, staramy się nadal utrzymać i staramy się
robić
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zamykam dyskusję, przechodzimy
do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 21 głosami „za”
podjęła Uchwałę Nr II/11/18 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Koronowo na rok 2018.

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla
celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

– Stawiam wniosek, by nie

odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Kto jest za tym aby nie odczytywać uchwały wraz z załącznikami?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”.
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Pani Barbara Koniarska – W uchwale w
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
obniża się średnią cenę skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10. 2018 r. za okres
jedenastu kwartałów z kwoty 54,36 zł za jedną decytonę do kwoty 52,49 za jedną decytonę.
Powyższe spowodowane jest trudną sytuacją finansową i ekonomiczną rolników naszej
Gminy. Opinia Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 3.12.2018 r. w sprawie podjęcia
w/w uchwały jest jak najbardziej pozytywna.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

– Otwieram dyskusję. Kto z Pań,

Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Tomasz Gordon – Jak co roku mamy teraz podjąć taką ważną uchwałę, która
skutkuje wymiarem podatku dla rolników. Życzeniem tutaj projektu uchwały jest utrzymać
cenę żyta na poziomie ubiegłego roku. Jak wiemy ubiegły rok, znaczy jeszcze ten, który trwa
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dla rolnictwa w całej Polsce, a szczególnie dla Gminy Koronowo był bardzo ciężki, trudny.
Susza, której skutki są do dzisiaj i w żaden sposób tych skutków już nikt nie wynagrodzi, nie
wróci rolnikom. I byłaby taka, taki ukłon ze strony rady żeby jeszcze niżej obniżyć. Ale mając
na uwadze to, że trzeba zrealizować rozmaite zadania. Będziemy tworzyli budżet na 2019
rok. Tam będą potrzebne środki finansowe, które również pochodzą z podatku od rolników.
Proponował bym tutaj jako rolnik przyjąć jednak tą zaproponowaną wysokość ceny skupu
żyta. A dla tych rolników wzorem ubiegłych lat zachować taką zasadę, tutaj jest ukłon do
Pana burmistrza, że jeżeli rolnik z jakiś powodów ma trudną czy bardzo trudną sytuację
finansową w gospodarstwie może imiennie, indywidualnie złożyć wniosek o umorzenie, co
było czynione w tej kadencji, w ubiegłej kadencji. Kiedy rzeczywiście pokrzywdzonych przez
suszę gospodarstw było bardzo dużo i rolnicy skorzystali z tego, że indywidualnie składali
wniosek do burmistrza i burmistrz to rozpatrywał pozytywnie. Nie wiem dokładnie ile tych
wniosków wpłynęło. Na jaką sumę, nie mniej jednak ta pomoc ze strony gminy, urzędu była.
Proponuje Panie burmistrzu tak samo zachować to, ponieważ wtedy ta pomoc trafi do tych,
którzy potrzebują. Bo jeżeli obniżymy tą cenę żyta, to ona trafi do wszystkich w niedużym
stopniu. A dla budżetu jedna złotówka ceny kwintala żyta to jest w skali gminy 53.000,00 zł.
także jakbyśmy się skłonili do obniżki tej ceny, to tyle byłoby w budżecie mniej i tyle byśmy
mogli mniej jako gmina wykonać. Dlatego ja proponuję Panie przewodniczący i Panie
burmistrzu utrzymać tą cenę, czy zaproponowaną tutaj w projekcie uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy są inne głosy w dyskusji?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja chciałabym w tej kwestii powiedzieć tylko tyle, że
był bardzo krótki okres tak nam dany do procedowania, do rozpatrywania tych wniosków. I
dlatego chciałabym tutaj przeprosić, bo widzę przedstawicieli związków zawodowych i
organizacji rolniczych i chcielibyśmy Państwu obiecać to już na dzisiejszej sesji, że tego typu
konsultacje będą z wami prowadzone przy uchwalaniu w przyszło rocznym budżecie tej
wysokości podatku.
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski – Ja chciałbym się zwrócić do Pana Radnego Gordona
i Pani Elżbiety Mojzesowicz, ale nie jako do radnych tylko jako do rolników. Z tego miejsca
zapewniam, że będziemy się pochylać nad każdym wnioskiem o umorzenie podatku, w tym
ciężkim roku zwłaszcza i tu już Pani Elżbieta radna powiedziała wszystko, co chciałem w tym
momencie powiedzieć. Ale do wszystkich Państwa rolników i organizacji rolniczych to jest
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ostatni raz kiedy tego podatku nie konsultujemy z wami. Ale to przez to, że po prostu okres
urzędowania, kampanii wyborczej był tak długi, że nie dało się tego w tym krótkim czasie
zwołać. Także przepraszam Panie Tomaszu zapewniam, że tak będzie.
Radny Pan Tomasz Gordon – Pani radna powiedziała, że nie było konsultowane, bo nie
mogło być skonsultowane, ponieważ dopiero teraz na tej sesji za chwilę będą powołane
składy osobowe komisji i wtedy dopiero można przygotowywać, opiniować i zapraszać te
związki zawodowe. Ja tylko tutaj zapomniałem, bo jest przedstawiciel związków zawodowych
i ja bym poprosił w tym momencie Panie przewodniczący, jeżeli można to tutaj
przewodniczącego Samoobrony Pana Maria Zubika niech wyrazi opinię w tej chwili co
związki zawodowe na tak zaproponowaną. Bo zgadzam się z tym że co mówiła Pani radna,
tak, owszem będziemy się konsultować, posilać opiniami związków zawodowych, sołtysów.
Nie mniej jednak

jak dzisiaj podejmiemy uchwałę, która wyznacza cenę kwintala żyta

potrzebną do naliczenia podatku, to już po podjęciu tej uchwały na 2019 rok nie będzie
najprawdopodobniej można zmienić, bo projekt budżetu będzie przygotowany i urząd już
będzie przygotowywał nakazy płatnicze. Tak Pani kierownik?

Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Pani Barbara Koniarska – Tak, jak
najbardziej.
Radny Pan Tomasz Gordon – Dlatego, jeżeli można Panie przewodniczący to prosiłbym
Pana Maria Zubika o zabranie głosu w kilku słowach.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym, że muszę
przeprowadzić procedurę głosowania. Proszę poprzez podniesienie ręki jako techniczne
głosowanie. Czy zgadzamy się na udzielenie głosu Panu Marianowi Zubikowi?
Kto jest za?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
Radni jednogłośnie 21 głosami „za” wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Pana Mariana
Zubika.
Pan Marian Zubik - Sprawa, którą w tej chwili Państwo okazaliście wyrozumiałość w kwestii
podatku, jest bardzo, że tak powiem pozytywna. Ja jako rolnik przypatruje się temu
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wszystkiemu z dwóch płaszczyzn, z jednej strony sytuacji materialnej jako rolnika, a drugiej
strony sytuacji finansowej czy materialnej urzędu gminy. Dla mnie jest jedna i druga sprawa
bardzo ważna. Natomiast o ile chodzi o kwestię tutaj obniżenia podatku jest to gest bardzo
pozytywny. Natomiast nie stworzenie do tej pory, czy z uwagi na kampanię wyborczą tej
komisji porozumiewawczej, komisji konsultacyjnej powiem, że to troszkę jest bolesne.
Dlaczego? Dlatego, że na przestrzeni ostatniego czasu odbyła się można powiedzieć,
używając takiego języka dosyć podłego gwałt na polskim rolnictwie. Zwróćcie Państwo
uwagę, że na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni ceny nawozów wzrosły od 300 do 500 zł
na tonie. To daje w przeliczeniu na hektar 300 zł większych kosztów. W tej sprawie powinni
się właśnie radni, że tak powiem, komisja wypowiedzieć. Następną rzeczą jaką jest to to, że
na terenie gminy nie ma możliwości rolnik zarobienia pieniędzy. Zwróćcie Państwo uwagę nie
mamy młyna, nie mamy ubojni, nie mamy kuźni można powiedzieć. A zatem tu, gdzie myśmy
sprzedawali nasze produkty rolne i kooperowali z tymi zakładami. One nie istnieją, one
również, brak tych zakładów na terenie gminy zubożyły naszą możliwość finansową o 20%30%. Żeby nie być gołosłownym sprzedając do młyna pszenicę, pozyskiwano mąkę, a z
otrąb można było kontynuować produkcję zwierzęcą. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj te ceny są
bardzo, że tak powiem rozbieżne, niekorzystne dla rolnika. Myślę, że współpraca związków
zawodowych, pana przewodniczącego, Pana burmistrza będzie na tyle , że zaczniemy
myśleć globalnie, ale rządzić lokalnie. Bo taka jest dzisiaj tendencja tego całego
przedsięwzięcia. Jeszcze raz Państwu dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Nie do końca jest tak, że nie jest to
konsultowane. Chciałem odczytać treść pisma, które otrzymaliśmy z Przysieka, podpisane
przez Pana dyrektora Biura Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
Pismo stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Mam pytanie do Pani skarbnik,
rozumiem, że jeżeli chodzi o środki finansowe związane z wpisaniem do budżetu 2019 to jest
właśnie ta kwota, tak, którą Państwo proponujecie?
Skarbnik Gminy Alicja Tymek – Tak, ponieważ kiedy przystępowaliśmy do opracowania
projektu budżetu na 2019 rok to ta kwota nie była znana jeszcze. Bo nie było jeszcze tego
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ogłoszenia. W związku z tym do projektu budżetu przyjęliśmy kwoty po stronie dochodów
wynikające z tegorocznych założeń, czyli

ta stawka, która jest przez Pana burmistrza

zaproponowana, niższa od proponowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
jest ujęta w budżecie gminy. W związku z tym absolutnie nie ma żadnego zagrożenia dla
normalnego funkcjonowania gminy z tytułu tego, że stawka ta, która jest niższa. Ja myślę, że
pozytywnie to działanie będzie ocenione zarówno przez rolników, jak i przez Państwa
zostanie zaakceptowana. Będzie z korzyścią dla ogółu mieszkańców gminy.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi Państwo o mnie, to
znacie moje zdanie. Ja uważam, że stawki powinny pozostać GUS-owskie, żeby nie tracić.
Natomiast oczywiście jest możliwość dysponowania środkami ze strony Pana burmistrza w
postaci umarzania tym, którym rzeczywiście się nie powiodło i mają z tego tytułu problemy.
Ale oczywiście każdy może wyrazić swoje zdanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy są jeszcze jakieś głosy w
dyskusji?. Nie widzę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie 21
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr II/12/18 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Koronowo na rok 2019.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami

psychicznymi

oraz

szczegółowych

warunków

częściowego

lub

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Stawiam wniosek, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Kto jest za?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
Obrady sesji opuścili radni Maciej Szlagowski, Artur Koper, Tomasz Gordon.
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Obecnych 18 radnych.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 18 głosami „za”.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan Dariusz
Karwat – Zmiana przedmiotowej uchwały polega na ustaleniu stawki za świadczone usługi
opiekuńcze na kwotę 24 zł. Przypomnę, że świadczenie usług opiekuńczych jest to zadanie
obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Dlatego też przyjęcie przez
Państwa niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Na obrady sesji wrócili Radni Maciej Szlagowski, Artur Koper.
Obecnych 20 radnych.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

– Otwieram dyskusję. Kto z Pań,

Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?

Nie widzę, zamykam dyskusję,

przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Na obrady wrócił Radny Tomasz Gordon.
Obecnych 21 radnych.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie
21 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr II/13/18 w sprawie szczegółowych warunków

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem

specjalistycznych usług

opiekuńczych dla

osób

z zaburzeniami

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat, jak również trybu ich pobierania.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minutową przerwę.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie 21
głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr II/14/18 w sprawie ustalenia składu osobowego

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie 21
głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr II/15/18 w sprawie ustalenia składu osobowego

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Finansów,
Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie 21
głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr II/16/18 w sprawie ustalenia składu osobowego

Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w
Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.

12.

Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

ustalenia

składu

osobowego

Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę, że w tej komisji
jest osoba, która jest jednocześnie pracownikiem zakładu gospodarki komunalnej w
Koronowie. Więc jednocześnie jako radny niezależny, który powinien sprawować funkcję
kontrolną nie powinien być jednocześnie ani jaj członkiem, ani jej przewodniczącym. Miał do
wyboru sześć komisji, których mógł być członkiem niekoniecznie w tej, w której jest
pracownikiem.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Ja zgodziłem się, zasiadałem wcześniej 4 lata w komisji
gospodarki komunalnej. Tutaj zostałem, że tak powiem wybrany jako przewodniczący.
Natomiast nie zgadzam się z Panią

Pani radna, dlatego że powinniśmy zasiadać w

komisjach, ja przynajmniej tak uważam tam, gdzie mamy wiedze merytoryczną. Jako
kierownik wodociągów i kanalizacji taką wiedzę posiadam. Nie lobbuję żadnych zadań dla
spółki, tak, to po pierwsze. Natomiast z moją wiedzą staram się jak najbardziej rozstrzygać
na korzyść mieszkańców. Bo znam sposób jak to zrobić, tak, a nie tylko wiem co. I uważam,
że jeżeli chodzi o druga osobę pana Artura Kopra w tej komisji, to również pracownika spółki.
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Człowiek merytoryczny, który zna się na budowie dróg. Człowiek, który już ponad rok czasu
sprawuje, że tak powiem kierowanie, że tak powiem tą działką od strony wykonawczej w
zarządzie dróg i tez posiada wiedzę i oczywiście cały czas tą wiedzę staramy się rozwijać,
żeby jak najbardziej rozwiązywać problemy na korzyść mieszkańców. I też wiemy w jaki
sposób to zrobić.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Ja jeszcze tylko pozwolę sobie

Państwu przestawić art. 25a z ustawy o samorządzie: Radny nie może brać udziału w
głosowaniu w radzie ani w komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Nie wiem czy
tutaj jest zachowany, czy nie zachowany interes prawny. Zanim oddam głos to poproszę
oczywiście Pana mecenasa. Temat, który przerabialiśmy na poprzedniej sesji, ale myślę, że
Pan mecenas teraz jest w stanie to również odpowiednią opinią nam przedstawić.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Ja proszę Państwa nie widzę żadnych przeszkód, żeby Pan
Szlagowski zasiadał w tej komisji. Z tym założeniem, że przy konkretnych decyzjach, bo do
procedowania komisji też stosujemy przepisy naszego statutu i przepisy ustawy o
samorządzie. Jeżeli będą one dotyczyły jego konkretnego, ale nie aż tak abstrakcyjnego
interesu wynikającego z tego, że pracuje w spółce. Będzie po prostu podlegał wyłączeniu. Ja
tutaj w zasadzie do obydwu członków komisji. Tutaj po prostu można tylko apelować o jakiś
zdrowy rozsądek. Powstaje pytanie czy komisja w tym liczbowym składzie w sytuacji, w
której być może będzie się zajmowała sprawami spółki przy wyłączaniu się dwóch radnych
będzie mogła prawidłowo funkcjonować ale formalnych przeszkód moim zdaniem nie ma,
żeby radni zasiadali w tej komisji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Myślę Panie mecenasie, że też jest
kwestia, że wyłączenie się w takich sprawach jak tutaj mówi ustawa, czyli interesu prawnego,
jeżeli mówimy o działaniach na rzecz gminy. Sprawności działania pewnych podmiotów. To
tutaj, też nie mówimy o tym, że to jest interes prawny tylko i wyłącznie tych pracowników. Tak
mi się wydaje.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami „za”
przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr II/17/18 w sprawie ustalenia
składu

osobowego

Komisji

Przestrzegania

Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Prawa,

Gospodarki

Komunalnej

i
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W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie 21
głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr II/18/18 w sprawie ustalenia składu osobowego

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję,
przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie 21
głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr II/19/18 w sprawie ustalenia składu osobowego

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minutową przerwę w
obradach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Koronowa.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Piotr Mitera – Ja chciałbym zadać takie pytanie, bo tutaj mamy podana gotową
kwotę. Natomiast jak to się ma względem najniższego i najwyższego możliwego
wynagrodzenia dla burmistrza z wszystkimi maksymalnymi dodatkami i minimalnymi,
żebyśmy wiedzieli w jakim przedziale kwotowym możemy się odnaleźć. Jakie jest stanowisko
Pana burmistrza do zaproponowanej kwoty? Czy to jest kwota taka satysfakcjonująca? Czy
może jakaś taka nieodpowiednia? Na początek bym poprosił kogoś, Pan burmistrz to to
drugie pytanie. A pierwsze pytanie może Pani skarbnik. Czy Pan burmistrz też, czy całość?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ja rozumiem, że jest pytanie jakie
są? Najniższe, jakie są najwyższe?
Radny Pan Piotr Mitera – Pierwsze pytanie jakie jest najniższe możliwe dochód i
maksymalny? A potem pytanie do Pana burmistrza. Pierwsze pytanie nie wiem kto może się
wypowiedzieć? Pani skarbnik?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Pan mecenas, tak?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Sytuacja przedstawia się następująco stąd też proszę
wybaczyć odrobine krytyki co do tego pytania. Bowiem w wyniku wyborów i złożenia
ślubowania nawiązuje się specyficzny stosunek pracy. To jest stosunek pracy z wyboru.
Pracodawcą burmistrza zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych jest urząd gminy.
Natomiast

czynności

są

poszczególne

przypisane

określonym

osobom.

Część

przewodniczącemu rady gminy, część radnym. Stąd też nie uważam aby było zasadne
wywoływanie burmistrza do tablicy i zadawanie mu pytania czy jest usatysfakcjonowany, czy
nie. Ponieważ wyłączną kompetencją radnych, czy rady gminy jest ustalenie wynagrodzenia
burmistrza. No burmistrz nie ma tutaj żadnej inicjatywy żeby teraz z Państwem rozmawiał,
czy też prowadziła jakieś swoiste targi związane z jego stosunkiem pracy i zadawał pytania
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czy może dacie mu więcej lub mniej. To jest wasza autonomiczna decyzja. Państwa
działającego jako organ kolegialny. Natomiast co do drugiej części, to zgodnie z obecnie
obowiązującym rozporządzeniem z 19 maja 2018 roku widełki, które są przewidziane dla
burmistrza w gminie wielkości naszej to jest od 3 600,00 zł do 4 800,00 zł. zwracam jednak
Państwu uwagę, że ta zmiana to jest zmiana z połowy roku, kiedy nastąpiło, no tutaj nie
chciałbym oceniać każdy sobie kiedy pewnie przyjmie, czy to drastyczne, czy niedrastyczne.
Ale nastąpiło zmniejszenie wynagrodzeń pracowników samorządowych właśnie na mocy
tego zacytowanego przeze mnie rozporządzenia. One zostały obniżone o około 20%. Stąd
tez obecnie planowane wynagrodzenie Pana burmistrza jest i tak niższe niż miał burmistrz w
poprzedniej kadencji. Dla porównania ówczesne widełki to było od 4 500,00 zł minimum do
6 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy te inne składniki Panie
mecenasie? Bo Pan powiedział tylko o zasadniczej, przynajmniej ja to tak odebrałem teraz
nie bardzo wiem.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Wszystkie składniki są określone zgodnie z przepisami tego
rozporządzenia, więc trudno tutaj z nimi. Dodatek funkcyjny jest zgodny, tutaj akurat ta kwota
się nie zmieniła. Dodatek specjalny też, a dodatek za wieloletnią prace będzie wynikał ze
stażu pracy.
Radny Pan Tomasz Gordon – Pan mecenas tu przedstawił jak to wygląda i to jest takie
trudne dosyć zadanie dla rady. Początek kadencji, dość dużo nowych radnych i stajemy
przed takim bardzo ważnym, że tak powiem zadaniem. Oczywiście nie musze tu nikogo
przekonywać. Społeczeństwo Gminy Koronowo zdecydowało, że Pan Mikołajewski ma w
najbliższej tej kadencji pełnić rolę burmistrza i przed chwilą podejmowaliśmy też uchwałę
zaproponowaną przez burmistrza do podatku. Teraz musimy my z kolei jako radni podjąć
uchwałę co do wynagrodzenia Pana burmistrza. Nie ulega wątpliwości żadnej, że jest to
jedna jeżeli nie największa, to jedna z największych gmin w Polsce. Na pewno w
województwie kujawsko-pomorskim, dlatego prestiż tej gminy jest bardzo duży. To

jest

gmina, która swoją działalnością kładzie się już na forum województwa kujawskopomorskiego i dalej na forum całego kraju naszego. I dlatego, jako jeden z najstarszych
radnych chciałbym to przedstawić i być dobrze zrozumianym, że nic lepiej do pracy nie
mobilizuje jak godna zapłata. Dlatego ja uważam, jako Radny Tomasz Gordon, że ta suma,
która jest wymieniona, nie będę przytaczał, w projekcie uchwały dla mnie jako radnego z
Gminy Koronowo jest do przyjęcia. Uważam, że Pan Mikołajewski jako Burmistrz powinien
taką pensję otrzymywać i będę głosował za uchwałą.
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Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – ja w ogóle nie chciałem zabierać w tej
sprawie głosu, ale, że zostałem wywołany do głosu przez Radnego Miterę to powiem jakie
mam oczekiwania. Panie Radny Mitera to pytanie jest na zasadzie – kiedy zaczyna się
łysienie, to jest takie pytanie właśnie. Ja nie mam oczekiwań wobec Państwa, to Państwo
jesteście władzą uchwałodawczą a ja swoją pracę traktuję jako misję i służbę dla was.
Całkowicie to jest wasza wola, jeśli sobie tego życzycie, bo może sobie tego życzycie to ja
mogę wyjść z tej sali, żeby nie było nacisków z mojej strony, nie patrzeć na kogoś itd. To to
uczynię, proszę tylko mi dajcie sygnał.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można, takie pytanie z przed
kilku lat jeszcze – czy jest autor tej uchwały na sali? Takie miałem kiedyś zadane, tutaj
spoglądam się na Pana Radnego. Bo rozumiem Panie mecenasie że to są maksymalne
stawki, które są przydzielone, porównywalnie do poprzedniego wynagrodzenia to trzeba
byłoby dodać jeszcze, że to jest 20% od wysługi, której tutaj nie ma, w związku z tym
gdybyśmy to porównali to jest to porównywalne z tą chociażby stawką, która jest przyjęta
dlatego chciałbym żeby nie w ten sposób… natomiast moje pytanie Panie mecenasie – czy
moglibyśmy, ponieważ wpisując uważam, że będzie to być może pokrzywdzenie w przypadku
gdy będziemy mieli zmiany w tym zakresie, chociażby w wysłudze itd. Czy nie powinno być,
że dodatek za wieloletnią pracę powinien być tak sformułowany że zgodnie z odpowiednimi
przepisami ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, bo wtedy Pan burmistrz nabędzie
prawa np. po 5 latach – 5 %, po 6 – 6% itd. I to będzie się samo regulowało, czy w tym
układzie nie będzie tak, że będziemy znowu za jakiś czas podejmowali stosowną uchwałę,
żeby akurat ten zapis zmienić. Ponieważ ten wpis, za wieloletnią pracę – 0, może tak
sugerować. Czy się mylę, czy ewentualnie nie można by było tak tego dopisać, byłoby to
uszczegółowienie, które gwarantuje nam od razu z automatu przeliczanie. I być może to
samo jeżeli chodzi o dodatek specjalny, gdzie zgodnie z § 6 Rozporządzenie Rady Ministrów
ustalona wysokość 40% jest również tą maksymalną. Bo w przypadku gdyby się zmieniło, to
wtedy też jest zmiana. Ale może się mylę. Moje pytanie w tym zakresie.
Mecenas Pan Rafał Bułka - Wg projektu, którym ja dysponuję, to autorem projektu była pani
Aleksandra Szews Kierownik wydziału Organizacyjnego. Natomiast formalnie rzecz biorąc
obowiązkiem Rady jest podjąć taką uchwałę, bo narzuca to na Państwa przepis art. 8 ust. 2
Ustawy o pracownikach samorządowych. Co do tej korekty, tak naprawdę jak najbardziej
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może ona zostać wprowadzona, aczkolwiek musielibyśmy teraz jako zmianę ją wprowadzić.
Niemniej jednaj nawet jeżeli by ona nie była, nie będzie to wywoływało dalszych skutków
ponieważ radni na dzisiaj ustalają wynagrodzenie Pana burmistrza wg stanu na dzień 23
listopada 2018 r. I wg tego, na ile ja się orientuję Panu burmistrzowi po prostu nie przysługuje
dodatek za staż pracy, więc problem będzie występował dopiero po upływie minimalnego
okresu zatrudnienia, który wynosi 5 lat. Więc jest to takie trochę akademickie. Sytuacja z tymi
maksymalnymi i minimalnymi – to tak dokładnie nie wygląda, ale nie będziemy się już chyba
zajmować tym poprzednim rozporządzeniem, które nie obowiązuje jak rozumiem.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - zamykam dyskusję, przechodzimy
do głosowania jawnego, imiennego.

Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie
11 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”, 10 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
II/20//18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Koronowa.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
15a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia województwu kujawskopomorskiemu pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej
wraz z przygotowaniem kompletnego wniosku ZIT i zawarcia w tej sprawie
porozumienia pomiędzy Gminą Koronowo a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Stawiam wniosek, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Kto jest za tym aby nie odczytywać uchwały wraz z załącznikami?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 21 głosami „za”.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Bolesław Grygorewicz – tak jak na początku
omawiałem projekty uchwały, prosząc państwa o wprowadzenie do porządku obrad proszę o
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podjęcie tej uchwały, i ona upoważni Burmistrza Koronowa do zawarcia stosownego
porozumienia z zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem tej inwestycji jest
poprawienie bezpieczeństwa poruszających się drogą wojewódzką w miejscowości Wtelno.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

– Otwieram dyskusję. Kto z Pań,

Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Pan Radny Tomasz Skotnicki – mam pytanie dotyczące projektu, bo rozumiem, że to jest
przekazanie dokumentacji, która została przez Gminę wykonana lub jest w trakcie
wykonywania. W jakim zakresie ta dokumentacja obejmuje tą inwestycję i w jakim zakresie
jest realizowana, chodzi mi o wielkość tego chodnika itd.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - zgodnie z uchwałą długość 767,11 m
od odcina 14 km 802 m do 15.569,11 km. W tym zakresie, bo szerokość jest związana z
projektem, chyba że Pani Kierownik Chmielek lub Pan Burmistrz w tym zakresie?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Bolesław Grygorewicz - ja rozumiem, że panu
Radnemu chodziło o długość tego chodnika, czyli tak jak powiedzieliśmy -

będzie to

realizowane wg zamiaru Zarządcy Drogi w II etapach. I etap 300, następny etap 400.
Jednocześnie tutaj zaciągamy stosowne zobowiązanie dotyczące wykupu gruntów. Tak jak to
robiliśmy rozeznanie co do wielkości tych gruntów koniecznych do wykupu tj. 2 tys. m² biorąc
uśrednione wartości gruntów, powinno się to zamknąć kwota 50 tys. zł.
- natomiast co do szerokości, wybaczcie Państwo, nie powiem, bo to są wymagania
techniczne, które projektant musi uwzględnić, jaki musi być szeroki chodnik w tego typu
miejscu.
Pan Radny Tomasz Skotnicki – czyli rozumiem, że projekt obejmuje te 700 m z
kawałeczkiem, I etap to jest 300 i potem 400 to jest kolejny etap tak?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Bolesław Grygorewicz - dokładnie tak jak to Pan
Radny określił.
Obrady sesji opuścił Pan Radny Stanisław Sikorski. Obecnych 20 Radnych.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - czy są inne pytania? Nie widzę, w
związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie
20 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
II/21//18

w sprawie udzielenia województwu kujawsko-pomorskiemu pomocy

rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem
kompletnego wniosku ZIT i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą
Koronowo a Województwem Kujawsko-Pomorskim.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.

16. Składanie interpelacji.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - w imieniu mieszkańców osiedla Samociążek chciałbym
złożyć interpelację dotyczącą naprawy zjazdu z ul. Pomianowskiego w ul. Czereśniową i
Wiśniową, ponieważ stan na dzień dzisiejszy jest taki, że kierowane pismo do Pana
Burmistrza wtedy jeszcze Stanisława Gliszczyńskiego z dnia 12. grudnia oraz wcześniejsze z
listopada pozostały bez odpowiedzi. Rada osiedla OKSM zgłaszała w listopadzie i później
jeszcze w grudniu, 3 grudnia do już obecnego Burmistrza Pana Mikołajewskiego taką
interwencję, w tym temacie ponieważ tam ten zjazd jest ciągle uszkadzany, on jest przede
wszystkim nieprawidłowo wykonany, poprzez samochody pod górkę tam jest to wszystko
uszkadzane, tak samo ulica wiśniowa też jest uszkadzana, tam wcześniej była nakładka
drogowa realizowana przez powiat i nie został wykonany, według mieszkańców osiedla,
prawidłowy zjazd w ul Wiśniową, ponieważ tam to zostało w takim stanie, że ciężko wyjechać
i jest naprawdę niebezpiecznie, tym bardziej, że jest łuk drogi i drzewa. Proszę też o tę
sprawę, żeby zakład komunalny temu tematowi się przyjrzał.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Panie mecenasie chciałbym o
kwalifikację czy to jest interpelacja czy to jest wniosek ?
Radca prawny Pan Rafał Bułka stwierdził, że jest to wniosek.
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- czyli tak to Panie radny potraktujemy tak, nie jako interpelację tylko jako wniosek, który
zostanie i prosiłbym oczywiście żeby na piśmie złożyć do biura Rady, a my przekażemy to
Panu burmistrzowi.
- czy są inne interpelacje?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Klub Radnych KWW Koronowo Budzi Się wnosi o
ustalenie terminów zwoływania sesji począwszy od 2019 roku, od stycznia 2019 r. na dzień wtorek danego miesiąca o godz. 14:00. Chciałam to uzasadnić tym, że większość
mieszkańców naszej gminy chciałaby jednak obserwować nasze obrady, są zainteresowani
tym co dzieje się na sesjach, w związku z tym jest to przesunięcie tej godziny i dzień wtorek
jest dniem, kiedy urząd pracuje dłużej, więc nie będzie to działało na szkodę urzędników,
dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - czy są inne interpelacje? Nie widzę, w
związku z tym zamykam ten punkt, zamykam dyskusję.

17. Zapytania, wnioski i informacje.
Radny Pan Tomasz Gordon – na prośbę księdza proboszcza parafii Wtelno prosiłbym
żeby służby, czy pracownicy wydziału rolnictwa tutejszego urzędu udały się na cmentarz
tam przy kościele i oceniły stan tych drzew, bo tam są drzewa wieloletnie i one grożą
nieszczęśliwym wypadkiem ponieważ jest to obiekt zabytkowy i również cmentarz jest
zabytkowy i także wszystko co jest na cmentarzu, również drzewa i my jako parafianie nie
możemy tam w tym temacie nic pomóc, jak tylko tutaj przez tutejszy urząd i przez
konserwatora zabytków. Taka jest moja prośba, dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - dziękuję, proszę złożyć pisemnie do
biura. Czy są inne ?
Radny Pan Henryk Borowicz - mam zapytanie do Pana Prezesa Spółki ZGKiM w
Koronowie. Zwrócił się do mnie mieszkaniec z Koronowa przy ul. Ogrodowej 85 , to jest
naprzeciw warsztatów szkoły zawodowej. Rozpoczęła swoją prośbę w 2017 roku na temat
barierki energochłonnej, ponieważ jest tam bardzo niebezpieczny zakręt, bardzo szybko
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jeżdżą i tę barierkę po prostu niszczą. W tej chwili stan tej barierki jest obrzydzający. Jako
na wizerunek Koronowa nie przystoi żeby była pogięta, ponieważ ona ma spełniać główną
rolę, że mieszkaniec, który będzie na chodniku nie zostanie przygnieciony do płotu.
Otrzymane pismo, odpowiedź od Pana Prezesa ZGKiM przeczytam je, oczywiście te pisma
Pan na pewno będzie miał.
- 16 listopada 2017 r. w sprawie kolizji samochodu z barierą energochłonną mającą miejsce
przy ul. Ogrodowej Zarząd Dróg Gminnych w Koronowie informuje, że przed ostrym
zakrętem na ul. Ogrodowej zostanie postawiony znak A2, czyli „niebezpieczny zakręt w
lewo”. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmiany stałej organizacji ruchu Starostwo
Powiatowe w Bydgoszczy barierka energochłonna zostanie naprawiona w I kwartale 2018.
Mamy kwartał IV i bardzo proszę, ponownie pismo mieszkaniec złożył, nie dostał do tej pory
odpowiedzi, ja bardzo proszę żeby się jednak tą sprawą zająć dla bezpieczeństwa
mieszkańców, bo to naprawdę zagraża w tej chwili.
- Następne pytanie mam od mieszkańca Wierzchucina Królewskiego, ten temat częściowo
już Pan Koper zna, odnośnie drogi gruntowej od CPN jadąc w kierunku Byszewa. Było
pytane, nie wiadomo kogo to jest droga, nie wiadomo… itd., itd. Mieszkaniec, który mieszka
przy tej drodze napisał do Tucholi, do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi. Ja Państwu
teraz odczytam jak tutaj dostał odpowiedź: na podstawie art. 61 § 1 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267 ze
zm.) przekazuje wniosek mieszkańca Wierzchucina Królewskiego z dnia 10.10.2018 w
sprawie wycinki krzaków przy drodze oznaczonej nr 171. Rejon Dróg Wojewódzkich w
Tucholi po analizie przedstawionej dokumentacji, wizji w terenie oraz rozmowie z
wnioskodawcą, jednocześnie stwierdza iż właściwym organem do rozpatrzenia wniosku jest
ZGKiM w Koronowie.
- następne zapytanie, trzecie to bym bardzo prosił żeby było uzupełnienie pojemników z
solanką, bo niedługo będzie zima, są to miejsca gdzie na cmentarz trzeba wjechać, tam jest
bardzo ślisko i w samym centrum, gdzie są chodniki, gdzie chodzą mieszkańcy. I proszę o
możliwie jak najszybsze uzupełnienie tą solanką. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - dziękuję bardzo, czy są inne jeszcze
zapytania? Proszę Pan Radny Skotnicki.

Radny Pan Tomasz Skotnicki - jeszcze mam dwa zapytania, tamto pierwsze traktujemy jako
wniosek, to przygotuję. Natomiast mam zapytanie do Pana burmistrza, dotyczące
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zaawansowania wykonania zadania inwestycyjnego pt. kryta pływalnia przy Szkole
Podstawowej Nr 1 w Koronowie. Proszę o informację dotyczącą wyżej wymienionej
inwestycji, tj. dokładną informację o dokumentach przetargowych dotyczących wykonania
projektu budowlanego i tak samo umowy na wykonanie tego projektu, studium wykonalności
przedmiotowej inwestycji i specyfikacja tej inwestycji.
- i drugie zapytanie dotyczące tutaj bardziej może do Zakładu Komunalnego ale to też
oczywiście na ręce Pana Burmistrza, jako organu zwierzchniego, dotyczące informacji o ilości
wody pozyskiwanej i sprzedawanej poprzez sieć wodociągową, proszę o przygotowanie
zestawienia ilości wody wprowadzanej do sieci oraz ilości wody sprzedawanej za 2017 i 2018
rok z rozbiciem na poszczególne miesiące.
Pani Sołtys Zofia Lorenc - ja mam takie samo pytanie do Pana Dyrektora w związku też z
barierką. Na zebraniu wiejskim z podziałem funduszu sołeckiego gdzie uczestniczył Pan
przewodniczący i Pan dyrektor, zwracałam uwagę i to chyba w protokole zebrania, o barierce
na „Głuszy” w kierunku Pana Borowicza tam płynie rzeka Lucimka, gdzie wysokość jest 4-5
metrów. Jedna barierka jest całkowicie wyłamana, więc tam jest naprawdę niebezpiecznie,
tam mieszkają też mieszkańcy, jeżdżą, przemieszczają się. Wpadnięcie samochodu do rowu
to jest tylko chwila. Teraz miałam taki przypadek, że przy drodze powiatowej w kierunku
Wiskitna, gdzie też samochód… barierka była uszkodzona, gdzie zwracałam też uwagę już w
starostwie, że barierka jest zepsuta. Nie naprawili, wyleciały gdzieś tam dziki, no i pan chciał
ominąć i niestety samochód 5 metrów na dół poleciał. Barierka jest całkowicie… zwróciłam
się do Starostwa, założyli tylko taśmę plastikową, którą już wiatr zerwał. Jest mgła, jest ślisko,
no i znów jest niebezpieczeństwo. Na „Głuszy” w kierunku Pana Borowicza tam niestety to
też musi… proszę o naprawienie tego, bo naprawdę jest zagrożenie. To nie jest tam metr, ale
to jest głębokość naprawdę duża.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - czy ktoś jeszcze? Proszę Pani Radna
Szulta-Romaniuk.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - ja mam zapytanie odnośnie statusu ulicy
Wiosennej i Letniej w Tryszczynie czy jest to nadal droga prywatna czy też jest to już droga
gminna, ponieważ to jest przy samym ośrodku zdrowia i jest ona w bardzo złym stanie i
dochodzi do tego, że mieszkańcy sami finansują równanie tej drogi bo już nie jest tam nikt w
stanie przejechać. I ostatnio właśnie była taka sytuacja, że mieszkańcy sfinansowali po prostu
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równanie tego odcinka we własnym zakresie. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - dziękuje, czy są inne pytania? Proszę
Panie Burmistrzu.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - szanowni państwo zwrócił się do mnie
Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie z krótkim pismem, tutaj przed chwilą na przerwie,
także pozwolę sobie w punkcie „informacje” państwu je odczytać. Otóż:
Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie Pan ppłk Tomasz Sitkiewicz ma zaszczyt zaprosić
Państwa, Pana Burmistrza oraz Radych na spotkanie organizowane na terenie Zakładu
Karnego w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 10:00. Celem spotkana jest przybliżenie pracy
jednostki, współpraca z organami samorządowymi. Prosi również o potwierdzenie przybycia
w sekretariacie Urzędu do dnia 12 grudnia 2018 r.
- tutaj chodzi o ilość skazanych, czy osadzonych, których mogą zadysponować dla nas do
pracy oraz o współpracę z urzędem oraz delikatną prośbę w sprawie współfinansowania
sztandaru na przyszły rok. Ale to myślę, że na tym spotkaniu wszystkiego się dowiemy.
- i druga informacja do państwa Radnych, a właściwie prośba od Rady Rodziców i
sympatyków Szkoły Podstawowej w Witoldowie, zwrócili się do mnie, abym państwu
przekazał, że dzisiaj o 16:00 będzie spotkanie w szkole w Witoldowie i proszą o obecność
również Radnych, o co proszę i mam nadzieję, że spotkamy się tam o godz. 16:00, dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - dziękuję, kto jeszcze chciał zabrać
głos z Radnych? Nie widzę. Pan Sołtys Krzysztof Holka, proszę bardzo.
Pan Sołtys Krzysztof Holka - w związku z opracowywanym projektem gazyfikacji we
Wtelnie, prosiłbym o złożenie wniosku, określenie warunków przyłączenia Zespołu Szkół we
Wtelnie. Myślę, że przejście z oleju opałowego obecnego, na gaz ziemny będzie z korzyścią
dla gminy jeśli chodzi o koszty.
Zastępca Burmistrza Pan Bolesław Grygorewicz - tak jak rozmawialiśmy na wstępie sesji,
Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Państwu pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy dotyczące odpracowywania wyroków przez skazanych i wskazanie podmiotu.
Ponieważ procedura wymaga, abym obydwa pisma państwu odczytał, tzn. pismo skierowane
przez Prezesa Sądu jak i odpowiedź udzielona Prezesowi Sądu, pozwolę sobie to uczynić.
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Grygorewicza, które stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - dziękuję serdecznie, czy są inne
wnioski, zapytania? Nie widzę, w związku z tym zamykam ten punkt. Panie Burmistrzu
pytanie, czy na odpowiedzi 10 minut, czy nie? Proszę bardzo, jaka propozycja?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - tak jak powiedziałem, na wszystkie pytania
i interpelacje odpowiem w terminowym czasie do 14 dni, postaram się oczywiście wcześniej,
abyście państwo swoje pytania i odpowiedzi mieli na piśmie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - dziękuję serdecznie, czy są jakieś
inne wnioski? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu 19.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - ja ze swojej strony tylko chcę się
odnieść, szanowni państwo, do informacji Pana Burmistrza złożonej wcześniej, na początku.
Ponieważ ustalaliśmy program, porządek obrad i tego nie wprowadzaliśmy ze względu na
krótki okres od jednej sesji do drugiej. Jeżeli chodzi o informacje, które zostały przekazane to
tak trochę to przyjąłem, oczywiście mam do tego prawo i Pan też miał do tego prawo –
osobiście. Nie są one zgodne ze stanem faktycznym, co podejmowaliśmy w uchwale,
natomiast – o pracowników, tak jak powiedziałem, uważałem, że trzeba w tym momencie
zadbać, w związku z tym pracownicy urzędu otrzymali stosowne wynagrodzenia z tego tytułu.
Myślę, że nie było tam akurat takich stawek, które by oszałamiająco zwiększały ich
wynagrodzenie.
- w związku z zakończeniem porządku obrad, zamykam obrady II sesji Rady Miejskiej w
Koronowie, dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 13.40.
Koronowo, 20 grudnia 2018 r.
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