1

OR-RM.0002.23.7.2018
Protokół Nr IV/18
z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 21 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 Sławomir Marszelski

-

I Z-ca Burmistrza Koronowa

Pan Bolesław Grygorewicz

-

II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Alicja Tymek

-

Skarbnik Gminy

Pani Rafał Bułka

-

Radca Prawny UM w Koronowie

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński.
Przewodniczący rady powitał uczestników obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził
prawomocność obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 20 radnych.
Nieobecny Radny Pan Tomasz Skotnicki.
Listę obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński - Witam serdecznie:
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Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,
Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego,
Pana Burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego,
Pana Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego,
Pana II Zastępcę Burmistrza Koronowa Bolesława Grygorewicza,
Panią Alicję Tymek Skarbnik Gminy,
Pana Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie Ryszarda Kurczewskiego,
Panie i Panów Sołtysów z terenu Gminy Koronowo,
Przewodniczących zarządów i rad OKSM w Koronowie,
Przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych,
Przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo,
Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy 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 W dniu 11 grudnia br. wpłynął wniosek Burmistrza Koronowa Pana Patryka Mikołajewskiego z
dnia 11 grudnia br. o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
dodatkowych punktów.
- Oto treść wniosku:
„Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994 ze zm.) wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji Rady
Miejskiej w Koronowie w dniu 21 grudnia 2018 roku dodatkowych punktów:
1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018;
2. Rozpatrzenie uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025;
3. Rozpatrzenie uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie ustalenia wykazu
niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego”.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Proponuję aby rozpatrzenie projektu
uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025 zostało wprowadzone jako punkt
12 a.
Proszę o głosowanie na tabletach i poprzez podniesienie ręki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ten projekt uchwały będzie w
punkcie 12a.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński- Proponuję aby rozpatrzenie projektu
uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018 zostało wprowadzone jako punkt 12 b
Proszę o głosowanie na tabletach i poprzez podniesienie ręki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Ten punkt będzie wprowadzony jako
12 b.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński- Proponuję aby rozpatrzenie projektu
uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
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wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego zostało wprowadzone jako punkt 12 c.
Proszę o głosowanie na tabletach i poprzez podniesienie ręki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Również informuję, że ten projekt
uchwały będzie jako punkt 12c.
Drugi wniosek

w dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynął również drugi wniosek Burmistrza

Koronowa Pana Patryka Mikołajewskiego o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji Rady
Miejskiej w Koronowie dodatkowych punktów.
- Oto treść drugiego wniosku:
„Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994 ze zm.) wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji Rady
Miejskiej w Koronowie w dniu 21 grudnia 2018 roku projekty uchwał:
1. Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Koronowo na
rok 2018,
2. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Koronowo,
3. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków”.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław - Proponuję aby rozpatrzenie projektu uchwały Rady
Miejskiej w Koronowie zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad
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zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Koronowo na rok 2018 zostało wprowadzone jako punkt 12 d.
Proszę o głosowanie na tabletach i poprzez podniesienie ręki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław – Ten projekt uchwały będzie wprowadzony jako
punkt 12 d.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław - Proponuję aby rozpatrzenie projektu uchwały Rady
Miejskiej w Koronowie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo zostało wprowadzone jako punkt 12 e.
Proszę o głosowanie na tabletach i poprzez podniesienie ręki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław – W związku z tym ten projekt uchwały będzie
wprowadzony jako punkt 12 e.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław - proponuję aby rozpatrzenie projektu uchwały Rady
Miejskiej

w

Koronowie

zmieniającej

uchwałę

w

sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zostało
wprowadzone jako punkt 12 f.

6
Proszę o głosowanie na tabletach i poprzez podniesienie ręki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław - Jestem „za”
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław –Ten projekt uchwały będzie wprowadzony jako
punkt 12 f.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław – Również proszę o wprowadzenie do porządku
obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie punktu rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej
w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów
pirotechnicznych na terenie miasta i gminy Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław - Proponuję aby rozpatrzenie projektu Apelu zostało
wprowadzone jako punkt 12 g.
Proszę o głosowanie na tabletach i poprzez podniesienie ręki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław –Czyli również ten punkt zostanie wprowadzony
jako przyjęcie Apelu jako punkt jako punkt 12g.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław - Czy są wnioski dotyczące zmiany porządku obrad
dzisiejszej sesji? Nie widzę. W związku z tym porządek obrad po zmianie będzie wyglądał.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał poniższy porządek obrad IV
sesji.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad Iv sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad: I i II sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019-2025.
a) Przedstawienie projektu uchwały,
b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej ww. projektu uchwały,
c) Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
d) Dyskusja,
e) Głosowanie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Koronowo na rok 2019.
a) Przedstawienie projektu uchwały,
b) Odczytanie opinii RIO dotyczącej ww. projektu uchwały,
c) Odczytanie opinii RIO w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2019 rok,
d) Odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,
e) Dyskusja,
f) Głosowanie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023.

8
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy
finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok i zawarcia w tej sprawie umowy
pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy
finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 rok i zawarcia w tej sprawie umowy
pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2018.
c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
d. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Koronowo na rok 2018.
e. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
f. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
g. Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta i
gminy Koronowo.
13. Zapytania, wnioski i informacje.
14. Składanie interpelacji.
15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
16. Zamkniecie obrad IV sesji.
Ad. 4.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu czwartego
porządku obrad sesji, do przyjęcia protokołu z obrad I sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która
odbyła się w dniu 23 listopada br. Protokół ten jest zamieszczony dla Państwa na eSesji.
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Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr I/18 z I sesji Rady Miejskiej w Koronowie
poprzez podniesienie ręki i głosowanie na tabletach.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych protokół został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy teraz do przyjęcia

protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbyła się w dniu 5 grudnia br.
Protokół ten jest zamieszczony dla Państwa na eSesji.
Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr II/18 z II sesji Rady Miejskiej w Koronowie
poprzez podniesienie ręki i głosowanie na tabletach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych protokół został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.

Ad. 5.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu piątego

porządku obrad sesji, czyli do punktu sprawozdania Burmistrza Koronowa z działalności
międzysesyjnej.
Sprawozdanie przedstawiła Zastępca Burmistrza Koronowa Pana Sławomir Marszelski.
Sprawozdanie na piśmie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński

- Przystępujemy do punktu szóstego

porządku obrad sesji, do informacji przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
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Informację o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach przedstawił
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński.
Informacja na piśmie stanowi załącznik Nr 3 niniejszego protokołu.

Ad. 7.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu siódmego
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2019-2025.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Proszę radnych o przegłosowanie za pomocą tabletu i podniesienie ręki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych protokół został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.
Ad. 7 a.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, o wprowadzenie poproszę Panią Alicję Tymek Skarbnik Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej wynika z ustawy o finansach publicznych. W związku z tym gmina taki dokument
przygotowała, złożyła w dniu 15 listopada br. do Regionalnej Izby Obrachunkowej i również na
ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. W toku prac nad budżetem została przygotowana jedna
autopoprawka. W konsekwencji prowadzonych prac powstał dokument, który został Państwu
przedłożony. Jeśli chodzi o załącznik 1 wieloletniej prognozy finansowej, to mamy w nim zawarte
informacje, które są spójne z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok. Oczywiście z racji
tego, że jest to wieloletnia prognoza finansowa w tym dokumencie znajdujemy również informacje
dotyczące perspektywy do 2025 roku w zakresie chociażby dochodów, wydatków, wyniku na
budżetach poszczególnych lat oraz długu i możliwości spłaty części zaciągniętych zobowiązań.
Jeśli chodzi o dochody Gminy Koronowo planowane na 2019 rok. Szacujemy, że tych dochodów
gmina uzyska w wysokości 93.176.548,00 zł. dochody, które planujemy uzyskać będą podlegały z
tytułów działalności bieżącej oraz działalności majątkowej. Jeśli chodzi o dochody bieżące to
Gmina Koronowo spodziewa się uzyskać kwotę 86.390.126,47 zł. natomiast jeśli chodzi o
dochody majątkowe to kwota 6.786.421,53 zł. w ramach dochodów bieżących spodziewamy się
uzyskać wpływy w roku przyszłym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie
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11.360.350,00 zł. jeśli chodzi o dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych to kwota 300.000,00 zł. ponadto spodziewamy się z pozostałych podatków i
opłat lokalnych pozyskać kwotę 19.078.930,20 zł z podatku od nieruchomości 9.400.000,00 zł, z
subwencji 27.685.256,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
22.964.220,00 zł. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, to z tytułu dotacji gmina powinna uzyskać
kwotę 5.057.421,50 zł. Natomiast ze sprzedaży majątku kwotę 1.711.000,00 zł. Przy kalkulowaniu
dochodów Gminy Koronowo na rok 2019 staraliśmy się aby to były realne dochody do uzyskania,
do zrealizowania. Oczywiście część tych dochodów została wprowadzona na podstawie pism,
decyzji, które zostały przekazane z Ministerstwa Finansów, od Wojewody KujawskoPomorskiego. Tutaj głownie to dotyczy dotacji, dotacji, które Gmina Koronowo pozyska w
przyszłym roku na zadania zlecone, czy na zadania własne. Również informacja wprowadzona do
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dotycząca subwencji jest informacją, którą gmina
uzyskuje i jest zobowiązana wprowadzić w wysokości zaproponowanej. Jeśli chodzi o ostateczne
kwoty jak co roku spodziewamy się, że w okolicach lutego bądź marca wtedy kiedy nasza ustawa
budżetowa. Mówię tutaj o jakby o dokumencie wyższej rangi, który gdzieś tam wpływa również na
dokumenty przygotowywane przez samorządy, będzie uchwalony. Wówczas otrzymamy
informacje ostateczne o kwotę chociażby subwencji i planowanych dotacji dla Gminy Koronowo.
Jeśli chodzi o wydatki na rok 2019 gmina spodziewa się ponieść wydatki na działalność czy to
bieżącą, czy działalność majątkową, która skutkuje rozwojem Gminy Koronowo, to będzie kwota
102.376.548,00 zł. w ramach tej kwoty planujemy inwestować, czyli planujemy dokonać
wydatków majątkowych na kwotę 17.541.458,15 zł. Natomiast jeśli chodzi o wydatki bieżące, one
powinny wynieść 84.835.089,85 zł. tak samo jak w przypadku dochodów te wielkości będą w
ciągu roku ulegały zmianie. Kiedy pojawią się kolejne decyzje finansowe czy to z Krajowego Biura
Wyborczego, czy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, czy również zostanie jednak zmieniona
wysokość subwencji przeznaczona na działalność oświatowo-wychowawczą w naszej gminie, to
one będą ulegały zmianie. W związku z tym są to wstępne plany, wstępne prognozy, które na
pewno w ciągu 2019 roku będą się zmieniały. Jeśli chodzi o obsługę naszego zadłużenia na ten
moment szacujemy, że to będzie kwota 950.000,00 zł. oczywiście przygotowując Wieloletnią
Prognozę Finansową uwzględniamy również to co Minister Finansów zawarł ze wskaźnikach
makroekonomicznych założeniach do opracowania przez siebie budżetu dla Polski i mam dziś
również wizję tego, że prawdopodobnie w najbliższym czasie, mówimy tutaj o okresie rocznym
czy dwuletnim możemy spotkać się z pogorszeniem koniunktury. W związku z tym mając na
uwadze staraliśmy się żeby zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej pojawiły się
informacje, które nie zaburzą nam istotnie funkcjonowania Gminy Koronowo w sytuacji
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zmieniającego się otoczenia. W sytuacji kiedy mamy wydatki wyższe od planowanych dochodów
pojawia się wynik budżetu ujemny. I tak na ten moment szacujemy, że deficyt w 2019 roku
wyniesie 9.200.000,00 zł. przygotowując projekt na 2019 rok staraliśmy się utrzymać go na
poziomie budżetu na 2018 rok na 1 stycznia. W związku z tym też ten planowany deficyt jest
mocno zbliżony do wstępnie planowanego na 2018 rok. Chciałam tutaj zwrócić uwagę, że
zgodnie z ustawa o finansach publicznych na moment kiedy sporządza się projekt Wieloletniej
prognozy Finansowej, czy projekt uchwały budżetowej zgodnie z przepisami tejże ustawy należy
przyjąć, że planowane rozchody zostaną pokryte źródłem zewnętrznym i wskazujemy bądź to
emisję obligacji komunalnych, zaciągnięcie pożyczek, czy kredytów bankowych. I dlatego w
proponowanych przychodach uwzględniamy kwotę, która ma pokryć również wcześniej
zaciągnięte zobowiązania, czyli mówimy tutaj o emisji obligacji, kredytach bankowych i
pożyczkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kwocie
13.802.696,00 zł będą pochodziły z emisji obligacji i tak to właśnie zapisaliśmy również w naszej
uchwale budżetowej. Na pokrycie deficytu planowanego wskazujemy, że to będzie 9.200.000,00
zł. Rozchody budżetu Gminy Koronowo w wierszu 5 różnią się od rozchodów pokazanych w
wierszu 14. Wynika to z tego, że do momentu rozliczenia 2018 roku mamy deficyt, który jest takim
deficytem przejściowym. On jest zawyżony i dopiero wtedy kiedy rozliczymy w okolicach maja,
czerwca i zostanie przez organ stanowiący zatwierdzone sprawozdanie finansowe dokonamy
ostatecznego rozliczenia i zaproponujemy te wielkości już zgodne ze stanem, który będzie
uwzględniał wygenerowaną nadwyżkę budżetową, bądź deficyt ostateczny za 2018 rok. Na ten
moment rozchody budżetu gminy na 2019 rok to kwota 4.602.696,00 zł i ona jest spójna z
pozycją, która jest zawarta w wierszu 14.1. na ten rok. 2020 rok przewidujemy, że to będzie
kwota 4.630.000,00 zł i w wierszu 14.1. dla tego samego roku mamy tę samą wielkość. W 2021
roku mamy kwotę 3.580.000,00 zł. W wierszu 22 tutaj już mamy rozbieżność, która właśnie
związana jest z sytuacją przeze mnie wcześniej opisaną. Mamy 3.480.000,00 zł. natomiast w
wierszu 14.1. przewidujemy, że to będzie kwota 1.480.000,00 zł. W 2023 roku mamy
3.080.000,00 zł, natomiast w wierszu 14.1. 80.000,00 zł. Dalsze zobowiązania, dalsze rozchody
budżetu na lata 2024-2025 są właśnie jakby konsekwencją zasad wymuszonych ustawą o
finansach publicznych, mamy kwotę 4.000.000,00 zł, a w 2025 roku 4.802.696,00 zł. tak jak
powiedziałam w wierszu 14.1. zaprezentowane są spłaty rat, które wynikają już z zaciągniętych
zobowiązań. Czyli Gmina Koronowo w latach wcześniejszych podpisała stosowne umowy, czy to
emisję obligacji, czy o zawarciu, zaciągnięciu kredytów bankowych, bądź pożyczek z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Kwota długu, która jest określona w kolumnie 6
na 2019 rok szacowana jest na poziomie 23.572.696,00 zł, na 2020 rok dług Gminy Koronowo
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wyniesie 18.942.696,00 zł. w 2021 r.- 15.162.696,00 zł, 2022 r.- 11.882.696,00 zł, 202 r.3 –
8.802.696,00 zł, w 2024 r. wynieść 4.802.696,00 zł. ta pozycja również po rozliczeniu, zamknięciu
2018 roku ulegnie przeliczeniu i będzie wynikała tylko i wyłącznie z tego co Gmina Koronowo
zaciągnie i po zmianie ewentualnie deficytu, który na ten moment wynosi 9.200.000,00 zł i w
całości musi być przewidziany do spłaty z środków zewnętrznych. W bloku 9 mamy informację o
tym jakie mamy zaciągnięte zobowiązania i czy Gmina Koronowo spełnia wymogi ustawy o
finansach publicznych. Analizując zawartość informacji w kolumnie 9.7, 9.7.1 widzimy, że Gmina
Koronowo opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową spełnia wszystkie wskaźniki. To
oznacza, że po analizie naszego dokumentu przekazanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej
RIO Skład Orzekający Nr 1 nie ma wątpliwości, że to co proponujemy jest bezpieczne, mieści się
w granicach określonych przepisami prawa. W bloku 10 przekazujemy informację również o tym,
czy zamieszczamy informację o tym na co przeznaczymy nadwyżkę budżetową, którą szacujemy
uzyskać od roku 2020. Również są szczegółowe informacje dotyczące wydatków bieżących, czyli
podziału tego wszystkiego co zostało określone w wierszu 2. Również obligatoryjnym jest ujęcie
informacji o tym co gmina zmierza zrobić w ramach posiadanych zewnętrznych źródeł
finansowania czy to na działalności majątkowej, czy na działalności zewnętrznej. Mówimy tutaj
ośrodkach Unii Europejskiej i tak jak powiedziałam wiersz 14 odnosi się do informacji o spłacie rat
kapitałowych, które wynikają z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Załącznik 2 jest częścią
dokumentu również obligatoryjną, ponieważ z tej części wynika również informacja o tym co
Gmina Koronowo zamierza robić w cyklach dłuższych niż rok budżetowy. Z racji tego, że sama
uchwała budżetowa odnosi się do delegacji prawnej do zaciągania zobowiązań w ramach
jednego roku budżetowego dla Burmistrza Koronowa tutaj mamy dokument, który po przyjęciu
przez Państwa, po uchwaleniu będzie podstawą prawną do zaciągania zobowiązań w okresach
dłuższych niż rok budżetowy, czyli będziemy mogli takie zobowiązania zaciągną wychodząc poza
ten rok. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia na rok 2019 przewidujemy kwotę 9.096.441,36 zł. Z racji
tego, że już część umów została podpisana w oparciu o jeszcze obowiązującą uchwałę
Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

na

lata

2018-2025,

a

gmina

realizowała

również

przedsięwzięcia, które obligowały nas do zaciągnięcia tych zobowiązań w ramach trwałości
projektów unijnych przez okres 5 lat, stąd mamy informację o tym, że już dzisiaj posiadamy
pewne zobowiązania, które gmina będzie musiała realizować i one się zamykają rokiem 2025.
Tutaj w ramach przedsięwzięć realizowanych w cyklu dłuższym niż rok mamy chociażby projekt,
który będzie wykonywała Miejsko-Gminny Zespół Edukacji „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do
przedszkola chodzę śmiało.” Mamy również strefę przemysłową w Koronowie. Budowę platformy
Infostrada Pomorza i Kujaw. To jest jeszcze stary poprzedni program w ramach poprzedniego
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okresu programowania. Mamy również infostradę, ponieważ przystąpiliśmy do kolejnej edycji, tj.
2.0 oraz informację o tym, że odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się
na podstawie umowy zawartej dłużej niż rok. Tutaj data graniczna zobowiązania, które Gmina
Koronowo zaciągnęła na realizację tego zadania tj. 2020 rok. I szacujemy, że łączne nakłady
wyniosą 15.665.65,00 zł. przy czym na 2019 przewidujemy kwotę 4.165.650,00 zł, a na 2020
4.000.000,00 zł. Mamy również kolejne programy, tuta akurat Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, tj. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawskopomorskiego. To jest też konsekwencja wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z
przystąpienia Gminy Koronowo do zadań finansowanych z środków unijnych, a kierowanych do
jakby najsłabszych, czy do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Koronowo. Są też w
pozostałych pozycjach zobowiązania, które gmina będzie realizowała na podstawie wieloletniej
prognozy, która stanowi podstawę prawną do zaciągnięcia zobowiązań wychodzących poza rok
budżetowy 2019. W objaśnieniach przedstawiamy jakby dwa aspekty opracowania Wieloletniej
Prognozy Finansowej, czyli mówimy o tym otoczeniu wewnątrz, czyli to co się dzieje i najbliższym
otoczeniu. Ale oczywiście nasza gmina funkcjonuje w makro otoczeniu . w związku z tym również
odnosimy się do wskaźników makroekonomicznych i założeń przyjętych przez Ministerstwo
Finansów do opracowania Ustawy budżetowej Polski na 2019 rok i lata najbliższe. Uwzględniając
sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wydała opinie, która była pozytywną opinią
dokonaliśmy autopoprawki. W związku z tym to byłyby te wszystkie informacje, które powinny być
Państwu przedstawione na tym etapie
Obrady sesji opuścił Radny Pan Bogusław Guziński. Obecnych 18 radnych.
Na obrady wrócił Radny Pan Bogusław Guziński. Obecnych 19 radnych
Ad. 7 b
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - przechodzimy do punktu obrad 7 b
odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej omówionego przed
chwilą projektu uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Opinia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 c
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - przechodzimy do punktu obrad 7 c
proszę o odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej omawianego projektu
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uchwały. Odczytać powinien Pan przewodniczący Skotnicki, ale go nie ma. Jest dzisiaj
nieobecny. W związku z tym poproszę wiceprzewodniczącego Pana Wojciecha Orlińskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Wojciecha Orlińskiego odczytał
opinie komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącą omawianego projektu uchwały.
Opinia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 7 d
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania jawnego
imiennego.
Ad. 7 e
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami „za”,
podjęła Uchwałę Nr IV/22/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo.

Ad.8.
Przewodniczący obrad

– Przystępujemy do punktu ósmego porządku obrad sesji, do

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych protokół został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący obrad
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o
wprowadzenie poproszę Panią Alicję Tymek Skarbnika Gminy
Skarbnik Gminy Alicja Tymek – Projekt uchwały budżetowej Gminy Koronowo na rok 2019
oczywiście musi być kompatybilny z Wieloletnią Prognozą Finansową, więc te najważniejsze
jakby parametry budżetu dotyczące dochodów i wydatków są spójne. Jeśli chodzi o dochody
budżetu gminy planowane na 2019 rok tak jak już mówiłam Państwu to kwota ponad 93 mln
złotych. Ten dokument powstał na bazie projektu złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w wersji papierowej 15 elektronicznie wysłanego 14 listopada 2018 r. i oczywiście dokumentu,
który został Państwu przedłożony. W toku prac tutaj tez nastąpiły niewielkie zmiany. Staraliśmy
się aby dokument przygotowany jeszcze w listopadzie nie odbiegał znacząco od dokumentu,
który ostatecznie został wypracowany. Była przygotowana jedna autopoprawka i ona została
uwzględniona w tym dokumencie na posiedzeniu komisji Państwo mieli możliwość zapoznania się
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z wszystkimi załącznikami i oczywiście z częścią opisową regulującą wszystkie autopoprawki,
wszystkie zmiany wnoszone w stosunku do dokumentu na stan z 15 listopada tego roku.
Dochody ponad 93 mln, na nie będą się składały między innymi dotacje na zadania zlecone,
własne według porozumień i tutaj spodziewamy się ,że tych dochodów wpłynie na kwotę
23.014.120,00 zł. one są zawarte w załączniku 5, 6, 7 i 8. Przede wszystkim informacje
stanowiące podstawę do wprowadzenia i pogrupowania ich w ten sposób pochodziły Dyrektora
Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jak również
innych samorządów, które zadeklarowały, że taką pomoc w formie dotacji, pomoc finansową
przekażą w roku 2019. Na zadania zlecone gmina otrzyma na ten moment 21.388.848,00 zł. Ja
bym chciała powiedzieć, że jest to kwota niewystarczająca i zdecydowanie niższa od tej, którą
gmina otrzymała w roku 2018. Ale wynika to z tego, że z pisma Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego. Na ten moment zabezpieczenie zadań zleconych jest na poziomie około ¾, 75%.
W związku z tym na pewno w ciągu roku pojawią się kolejne decyzje finansowe, które będą
wpływały na wysokość dotacji przekazywanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego właśnie na
cele i na zadania, które realizuje nasza gmina, ale nie są to nasze zadania. Tylko są to zadania
administracji rządowej. W kwestii zadań własnych gmina w roku 2019 przewiduje kwotę do
pozyskania w wysokości 1.607.900,00 zł. Zadania własne gminy są również dotowane prze różne
organy, między innymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, ale również przez inne agendy
rządowe. Ten załącznik, wartość tego załącznika na pewno w ciągu roku będzie również ulegała
zmianie. Chociażby z tego tytułu, że nasza gminy, czy to chociażby pomoc społeczna, czyli
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie występowała o kolejne dotacje
przysługujące Gminie Koronowo na podstawie przepisów szczególnych. Mamy załącznik 7, który
mówi nam dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tutaj
spodziewamy się kwoty 4.000,00 zł. Mamy również dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku. Tutaj
spodziewamy się kwoty 13.372,00 zł. Będą to dochody, które otrzymamy z miasta Bydgoszczy w
ramach funkcjonowania ZIT. Subwencji oczekujemy na ten moment w wysokości 27.685.256,00
zł. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że niestety ale w ostatnich 2 latach prognozowana
subwencja ostatecznie kiedy otrzymywaliśmy informację o subwencji, którą otrzymamy była
niższa i ona średnio była zmniejszana o ponad sześćset tysięcy. Miejmy nadzieje, że w tym roku
takie sytuacji nie będzie i ta subwencja chociaż zostanie na poziomie tutaj zadeklarowanym na
etapie sporządzania projektu budżetu na 2019 rok. Zważywszy na to, że już dzisiaj wiemy, iż
nauczyciele, oświata podejmuje działania z celu zwiększenia, zwiększenia wynagrodzeń. Co
istotnie wpłynie na to co będzie się działo w zakresie wydatków tak. Więc gdyby było tak, że
jeszcze subwencja ulegnie zmianie a jednak gdzieś ministerstwo podejmie decyzje wspólnie
chodzi o rząd. Jednak te wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ulegną
zwiększeniu. To oznacza, że trzeba będzie bardzo mocno zastanowić się co dalej robimy. Mamy
również dochody własne, które gmina otrzymuje z podatków i opłat lokalnych i tutaj spodziewamy
się uzyskać kwotę 42.477.172,00 zł. te dochody zgodnie z ustawą o finansach publicznych
należało również zaprezentować w podziale na dochody bieżące i wydatki i dochody majątkowe,
które wyniosą 86.390.126,47 zł, te drugie to 6.786.421,53 zł. wydatki tak jak wspomniałem przy
omawianiu Wieloletniej Prognozy Finansowej będą wyższe. Będą wyższe od dochodów. A to
oznacza, że będziemy mieli wynik ujemny. Tak przynajmniej wstępnie planujemy. Wydatki na ten
moment wyniosą 102.376.548,00 zł. Cały czas będę podkreślała, że są to kwoty wstępne. Budżet
żyje, ponieważ mnóstwo przepisów się zmienia. My występujemy o dotacje, o wsparcie
finansowe. I będziemy na poszczególnych sesjach dokonywać stosownych zmian. Jeśli chodzi o
podział wydatków, to on w części normatywnej uchwały został sporządzony tak, jak to stanowi
ustawa o finansach publicznych. I na wydatki bieżące przewidujemy w tym roku 2019
przeznaczyć kwotę 84.835.089,85 zł. wydatki jednostek budżetowych to kwota 53 mln. Na
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wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczymy na ten moment 30.991.016,00 zł.
Natomiast wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych to jest kwota 22.153.625,23 zł. na
dotacje przewidujemy, oczywiście bieżące kwotę ponad sześć mln trzysta tys. Obsługa długu
gminy to będzie 950.000,00 zł i to co związane z realizacją zadań bieżących,
współfinansowanych z pieniądza unijnego 552.383,54 zł. Inwestycje czyli nasze wydatki
majątkowe wstępnie przewidujemy, że tych zadań zrealizujemy na kwotę ponad 17.541.000,00 zł.
zadania inwestycyjne zostały określone w załączniku 3. Powiedziałabym, że też ten załącznik
będzie ulegał zmianie. Miejmy nadzieję, że uda nam się pozyskać pieniądze z różnych
programów, które będą ogłaszane w ciągu roku przez marszałka naszego województwa i to
pozwoli nam aplikować o kolejne środki i pozwoli nam wprowadzać te zadania do budżetu,
jednocześnie część inwestycji, jak już było to przedmiotem naszych rozważań na komisjach nie
mogło być wprowadzone chociażby dlatego, że są aktualnie prowadzone prace projektowe, czyli
Gmina Koronowo podpisała umowy na opracowanie projektów, z których będzie wynikało to ile
poszczególne inwestycje wyniosą. Wówczas po otrzymaniu pełnej informacji wyjaśnień, będą
Państwo mogli podjąć decyzję czy rzeczywiście jest możliwość zrealizowania tych zadań
inwestycyjnych, czy takiej możliwości nie będzie. Będziemy dokonywali wyborów, tutaj te zadania
muszą obligatoryjnie znaleźć się w budżecie, a które będą musiały poczekać. To co gmina może
zainwestować jest pochodną tego jakie dochody gmina uzyska, jakie poniesie wydatki bieżące,
na ile chcemy naszą gminę zadłużyć, czyli tutaj mówimy o deficycie. Jak również to czy uda nam
się np. uzyskać jakieś dotacje z wojewódzkiego funduszu, bądź innych funduszy, czy budżety,
które będą ogłaszały programy. Deficyt budżetu gminy na 2019 rok powiedziałam wstępnie, że to
kwota 9.200.000,00 zł. miejmy nadzieję, że uda się zamknąć ten rok budżetowy z innym
wynikiem finansowym niż to zakłada nasza uchwała na 2018 rok. Czyli tam jest prawie cztery
osiemset deficytu. Być może ten deficyt będzie inny, być może uda nam się. Ponieważ jeszcze są
realizowane zadania. Jeszcze ciągle faktury wpływają, więc trudno oszacować na ile uda nam się
zakończyć ten rok. Z jakim wynikiem finansowym. To dopiero po rozliczeniu 2018 roku będzie
wiadomo. W związku z tym pozwoli to nam na skorygowanie wstępnie założonego deficytu
budżetowego. Załącznik 4, który odnosi się do planowanych przychodów i rozchodów. Również w
paragrafie 4 części normatywnej uchwały został określony i tutaj przewidujemy, że przychody w
roku 2019 wyniosą 13.802.696,00 zł. natomiast planowane rozchody, które dotyczą wyłącznie
spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek, czy kredytów to
kwota 4.602.696,00 zł. Również wzorem lat ubiegłych decydujemy się i wprowadzamy do budżetu
fundusz sołecki. Ponieważ jest to inicjatywa bardzo cenna tez nagradzana przez taką rzecz, iż w
ciągu roku będziemy ubiegali się zwrot części poniesionych wydatków właśnie w ramach
funduszu sołeckiego przez budżet państwa. Zostanie stosowny wniosek złożony do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego i spodziewamy się, że około dwustu tys. zł, sto dziewięćdziesiąt parę było
np. w tym roku wróci z powrotem do naszego budżetu i będziemy mogli to przeznaczyć na inne
cele. Jeśli chodzi o fundusz sołecki szczegóły w tym zakresie są określone w załączniku 9. On
powstał oczywiście w oparciu o wnioski poszczególnych sołectw, które podjęły decyzję, że na
takie właśnie cele zostanie przekazana kwota pieniężna poszczególnym sołectwom. Mamy
również kwestię udzielania dotacji, pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo. Robimy to od
wielu lat. Oczywiście jest to forma jak najbardziej dozwolona. Tutaj następuje podział na pomoc
dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla tych jednostek, które nie należą do tego
sektora. Szczegóły zostały zawarte w załączniku 10. Na ten moment przewidujemy, że dla
podmiotów z sektora finansów publicznych Gmina Koronowo udzieli wsparcia w wysokości
4.742.000,00 zł. Natomiast dla jednostek spoza tego sektora to kwota 2.758.123,08 zł. Również
mamy obowiązek, ponieważ pobieramy opłaty za korzystanie ze środowiska Byliśmy zobligowani
do sporządzenia załącznika, który określa nam sposób wykorzystania tych pieniędzy zgodnie z
przepisem stanowiącym podstawę pobierania takich opłat tylko i wyłącznie na ten cel wskazany w
ustawie możemy przeznaczyć te środki. W związku z tym w załączniku 11 określamy na co
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będzie Gmina Koronowo wydatkowała pieniądze zebrane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska. Musieliśmy przedstawić w załączniku 12 sprawę dochodów i wydatków związanych
ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w
2019 roku na terenie Gminy Koronowo, to również uczyniliśmy. Ten system powinien się
finansować. Miejmy nadzieję, że podjęte działania pozwolą nam na to aby Gmina Koronowo
zamknęła ten mniejszy budżet związany z odpadami komunalnymi, żeby on się rzeczywiście
finansował. Tutaj głównie chodzi o działania windykacyjne, ponieważ to jest informacja, którą już
wcześniej sygnalizowałam, że są zaległości, które nigdy nie będą pieniądzem, czyli mamy
zaległości, oczywiście mieszkańców wobec budżetu Gminy Koronowo. Mamy należności, które
po prostu nie są wpłacane, nie są regulowane i one tak na dobrą sprawę powodują, że powstaje
nam deficyt na tym i trzeba jakoś sfinansować koszty funkcjonowania tego systemu. Ustalamy
również w załączniku 13 budżet, który powstaje nam z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i tutaj ustalamy, że łącznie tych dochodów w 2019 gmina uzyska w kwocie
420.000,00 zł. z tego na zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przeznaczymy 390.000,00 zł, a na działania związane z Gminnym
Programem Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczamy 30.000,00 zł. tutaj oczywiście
chciałabym takie wyjaśnienie Państwu przedstawić. To są również pieniądze, które pobiera się na
podstawie ustawy. Zatem wykorzystanie tych pieniędzy nie może być inne, jak właśnie na te dwa
cele, które wskazujemy. Jest jeszcze jedna zasada, kiedy Gmina Koronowo uzyska więcej
dochodów i nie wydatkuje w ciągu danego roku tych środków na ten cel te pieniądze będą z
powrotem do tego systemu wchodziły w roku następnym, kiedy się rozliczy obecny rok
budżetowy. W załączniku 15 mamy również informację o tym, one oczywiście pochodzą w pisma
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jakie dochody powinna pobrać Gmina Koronowo za budżet
państwa i odprowadzić. Czyli tutaj nie mamy wpływu na to jak wygląda ten załącznik. On jest nam
z góry narzucony przez jakby wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i załącznik 14 odnosi
się do funduszy strukturalnych i funduszy spójności. Na ten moment mamy informację, że tych
działań będzie na kwotę 11.473.183,47 zł. W dalszej części normatywnej uchwały również
zawarliśmy zobowiązania, które Państwo uchwalając tę uchwałę udzielą Burmistrzowi Koronowa.
Tutaj wskazujemy, że w linii zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek, oraz
emitowanych papierów wartościowych ustala się na poziomie 14.302.696,00 zł. z czego na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00
zł. chciałabym Państwu też wyjaśnić, że od 4 lat z takiego rozwiązania Gmina Koronowo nie
korzystała, nie musiała. Ponieważ posiadamy środki finansowe na rachunku bankowym, które
umożliwiają nam zachowanie płynności finansowej. Więc nie było takiej potrzeby, ale taki zapis
wprowadzają samorządy na wypadek gdyby się okazało, że w jakimś momencie wpływy do kasy
gminy będą mniejsze niż wydatki, które należy realizować. Finansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Koronowo, czyli tutaj mamy 9.200.000,00 zł. i na kwotę tych 14 mln składa się
kwota wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz
zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.602.696,00 zł. Łącznie te trzy tytuły dają nam
kwotę 14.302.696,00 zł. Te limity zobowiązań będą ponownie Państwu zaprezentowane wtedy
kiedy rozliczymy 2018 rok i wtedy kiedy pewne sposoby finansowania deficytu ulegną zmianie. W
§12 zawarte zostało upoważnienie Burmistrza Koronowa do zaciągnięcia właśnie kredytów i
pożyczek. Jest to powtórzenie emisji obligacji na kwotę 9.200.000,00 zł z tytułu planowanego
deficytu emisji wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.602.696,00 zł. dokonywania zmian w
budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w
ramach działów w zakresie wydatków bieżących i wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze
stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. Stąd w ciągu roku oprócz zmian, które
będą Państwo dokonywali w formie uchwał będą jeszcze pojawiały się zmiany zgodnie z tym
upoważnieniem, które będą wprowadzane zarządzeniem Burmistrza Koronowa. Ponadto w
punkcie 5 paragrafu 12 również zawarliśmy delegację do lokowania wolnych środków
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budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. I w
budżecie obligatoryjnie musieliśmy utworzyć rezerwy. Ta rezerwa łącznie wynosi 850.000,00 zł i
jest ona przeznaczona na rezerwę ogólną w kwocie 335.000,00 zł, celową 265.000,00 zł z
przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe i celowa w wysokości 250.000,00 zł na cele na
zadania oświatowe. W tym roku do momentu do 21 grudnia Gmina Koronowo tej rezerwy nie
rozwiązała, bo mamy również taką rezerwę w roku bieżącym, ale w 2017 byliśmy zobowiązani,
byliśmy zmuszeni ponieważ jak Państwo doskonale pamiętają mieliśmy klęski, nawałnice i
rzeczywiście ta rezerwa na zarządzanie kryzysowe była rozwiązana. To są rezerwy, które muszą
pojawić się w każdym budżecie na wydatki, które należy ponieść na wypadek właśnie zdarzeń
losowych, zdarzeń, których dzisiaj na etapie tworzenia, uchwalania budżetu nie potrafimy
przewidzieć i ustalić. Jeśli chodzi o dochody, spodziewamy się dochody uzyskać z rolnictwa i
łowiectwa. Tutaj mamy na ten moment kwotę 21.000,00 zł. w ciągu roku pojawią się decyzje
wojewody chociażby o dotacji, którą otrzyma Gmina Koronowo tytułem zwrotu akcyzy zawartej w
paliwie. W związku z tym to są też wstępne przymiarki, wstępne kwoty. Będą się dalej tutaj
zmieniały dochody w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Jeśli chodzi o przetwórstwo przemysłowe,
ponieważ w załączniku inwestycyjnym mamy strefę przemysłową w Koronowie. Chcemy ją
realizować z pieniędzy unijnych. W związku z tym spodziewamy się, że dotacja z urzędu
marszałkowskiego wyniesie 850.000,00 zł. Gospodarka mieszkaniowa – gmina jest właścicielem
gminnego zasobu mieszkaniowego. Z tego tytułu w gospodarce gruntami i nieruchomościami
spodziewamy się uzyskać prawie 4.000.000,00 zł. Działalność usługowa to 74.000.000,00 zł.
Tutaj głównie mamy wpływy z cmentarza. Ten cmentarz u nas jest obsługiwany przez naszą
spółkę zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Tutaj spodziewamy się wpływów rocznych
w wysokości 70.000.000,00 zł. Ale mamy również dotację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
który nam od kilku lat w kwocie 4.000,00 zł przekazuje środki na zadbanie miejsc pamięci.
Administracja publiczna dział 750 planowane wstępnie dochody to kwota 295.322,00 zł, m.in.
dotacje na zadania zlecone przez urzędu wojewódzkie, czyli naszą ewidencję ludności,
prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego. Te kwoty również powinny ulec zmianie. Prawdopodobnie
na podstawie naszych wniosków będą również wpływały kolejne pieniądze tutaj dotyczące
działalności 75095. w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, czyli mamy
dział 751 wstępnie mamy dotacje na zadania zlecone w kwocie 4.448.000,00 zł. w dziale 754 to
jest bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa, to będą opłaty płacone przez OSP, to
jest kwota około 1.000,00 zł. Spodziewamy się dochodów w dziale 756, to są dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem. Spodziewamy się tutaj uzyskać prawie 27.500.000,00 zł. To
będzie podatek dochodowy od osób fizycznych, to będzie podatek rolny, podatek leśny, podatek
od czynności cywilno – prawnych. Podatki, opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek
prawie 5.300.000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych to kwota 8.140.000,00 zł. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst tutaj
spodziewamy się z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż
napojów alkoholowych łącznie tego będzie na kwotę około 811.000.000,00 zł. Wpływy z różnych
rozliczeń tu mamy 1,5 mln zł. Wpływy ze zbycia praw majątkowych, spodziewamy się, że uda
nam się część już przewidzianych składników majątkowych, które w tym roku nie zostały
sfinalizowane po powtórzeniu przetargów sprzedać w roku następnym. Ponadto udziały gminy w
podatkach stanowiących dochód budżetu gminy, czyli mówimy o wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych to kwota 11.660.000,00 zł. Różne
rozliczenia, tutaj mamy naszą subwencję przewidziana. Na ten moment w dziale 758
spodziewamy się uzyskać prawie 27.700.000,00 zł na oświatę i wychowanie 1.512.000,00 zł i
oczywiście tutaj będą wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących
własność Gminy Koronowo. Wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat za korzystanie w
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wychowania przedszkolnego. Również dotacje celowe, które są przewidziane na realizację
projektów bieżących i majątkowych przy udziale pieniądza unijnego mamy wpływy w wysokości
231.164,39 zł. Mówimy tutaj o działaniu bieżącym i majątkowym na 615.306,27 zł. Co ma związek
z realizacją inwestycji 2- letniej, chodzi o nasze przedszkole samorządowe. Również tutaj
przewidujemy, że za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych Gmina Koronowo
dostanie, otrzyma środki w wysokości 543.550,00 zł. Na ochronę zdrowia spodziewamy się
dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 7.000,00 zł. na pomoc społeczną
sklasyfikowaną w dziale 852. Tutaj mamy kwotę 1.638.170,00 zł. one w głównej mierze, te środki
będą pochodziły z dotacji na zadania własne sklasyfikowane w paragrafie 203, albo zadania
zlecone, bądź wpływy wpłacone przez mieszkańców, którzy korzystają z usług świadczonych
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej. Tutaj będą projekty realizowane przez Miejsko-Gminny Zespół Edukacji otrzymamy z
środków unijnych dochody w kwocie ponad 293.000,00 zł. i mamy dział 855, ja już
sygnalizowałam jest to dział nazywany Rodzina. Tutaj m.in. mamy świadczenia 500+, na które
otrzymaliśmy dotację wstępną w kwocie 12.781.000,00 zł. ja już powiedziałam, że jest to kwota
niewystarczająca. To będą dochody, które pokryją nam wydatki za pierwsze trzy kwartały, czyli
powinna jeszcze ¼ tutaj być uzupełniona, aby to zadanie mogło być realizowane. 85502 czyli
świadczenia rodzinne tutaj podobna sytuacja. Mniejsza kwota aniżeli w roku 2018. Na ten
moment w budżecie ma 7.926.000,00 zł. Przy czym na świadczenia wychowawcze 12.781.000,00
zł. Wspieranie rodziny to kwota 314.500,00 zł i funkcjonowanie żłobków, tutaj spodziewamy się
wpływów z usług i różnych dochodów na poziomie 247.000,00 zł. Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska to kwota prawie 7 mln 800 tys. zł. Z tytułu gospodarki odpadami
komunalnymi tak jak omawiałam załącznik dotyczący odpadów komunalnych spodziewamy się,
że uzyskamy wpływy w kwocie 4.165.650,00 zł. Ponieważ gmina w roku bieżącym przystąpiła,
przygotowała się do aplikowania o środki unijne, chodzi o modernizacje oświetlenia na terenie
Gminy Koronowo. W związku z tym spodziewamy się pomocy finansowej w kwocie 3.542.215,26
zł. W związku z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska tutaj łącznie w tym
rozdziale spodziewamy się uzyskać kwotę 65.000,00 zł. Mamy również opłaty produktowe to
kwota 3.000,00 zł. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tytułu najmu pomieszczeń w 2019
roku otrzymamy 16.000,00 zł. mamy jeszcze kulturę fizyczną, czyli to zadanie jest powierzone do
realizacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji to będzie 196.000,00 zł. i pozostała
działalność, która będzie dotacją na plac zabaw to jest 49.900,00 zł. wydatki wyższe są, jak one
zostały przedstawione. No przede wszystkim dotyczą działalności związanej z rolnictwem i
łowiectwem, na spółkę wodną Gmina Koronowo przewiduje wydatki w kwocie 65.000,00 zł
mówimy o dotacji celowej, która temu podmiotowi zostanie udzielona. Ponadto na infrastrukturę
wodociągową wsi na działania wyłącznie majątkowe przeznaczamy kwotę 105.000,00 zł,
ponieważ mamy obowiązek wpłacać składki na rzecz izb rolniczych, tutaj też pojawi się składka,
która zostanie wpłacona w wysokości 75.000,00 zł. Pozostała działalność to kwota ponad 100
tys. zł. na nasadzenia, czyli z zakresu leśnictwa przewidujemy 61.000,00 zł. Przetwórstwo
przemysłowe to jest nasza strefa. Tutaj tak jak wspomniałam to będzie inwestycja realizowana
przy wykorzystaniu pieniądza unijnego. Prawdopodobnie 1.5 mln zł. Transport i łączność nasze
drogi łączna kwota to 9.457.823,00 zł. Miejmy nadzieję, że te środki zewnętrzne, które dzisiaj, o
których już dzisiaj wiemy, ulegną zmianie. Będziemy mogli w ciągu poszczególnych miesięcy
2019 roku wprowadzać kolejne zadania związane z transportem. Chodzi o drogi publiczne i
powiatowe. Mamy również gospodarkę mieszkaniową. Tutaj szacujemy, że wydatki wyniosą
ponad 3 mln 800 tys. zł. działalność usługowa w tym cmentarze 97.500,00 zł., plany
zagospodarowania przestrzennego 410.000,00 zł i zadania z zakresu geodezji, kartografii
280.000,00 zł. Na administrację publiczną, na urzędu wojewódzkie, czyli to co jest związane z
naszym Urzędem Stanu Cywilnego, m.in. ewidencją ludności ustaliliśmy wydatki na poziomie
567.960,00 zł. jak Państwo pamiętają dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jest
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zdecydowanie niższa, ale to jest problem ogólnopolski. Niestety jest to zadanie zlecone przez
administrację rządową, ale nie finansowane w stopniu dostatecznym. W związku z tym, iż mamy
stałe koszty związane chociażby z obsługą tych zadań. Dlatego te wydatki są na wyższym
poziomie niż spodziewana dotacja. Starostwo Powiatowe tutaj przewidujemy udzielenie pomocy,
dotacji celowej dla powiatu w wysokości 9.000,00 zł, na funkcjonowanie rady 487.000,00 zł, na
funkcjonowanie urzędu 6.242.000,00 zł, promocja jednostek 372.000,00 zł, wspólna obsługa
jednostek samorządu terytorialnego mówimy tutaj o Miejsko-Gminny Zespół Edukacji mamy
969.000,00 zł i pozostała działalność to jest 885.000,00 zł. Ponieważ otrzymujemy dotację z
Krajowego Biura Wyborczego do wysokości dotacji na zadania zlecone ustaliliśmy wydatki i one
wyniosą 4.448,00 zł. Bezpieczeństwo publiczne jako kolejne zadanie własne gminy i ochrona
przeciwpożarowa. Tutaj na ten moment mamy łącznie kwotę 1.094.000,00 zł. Na nasze OSP
planujemy wydatkować 770.000,00 zł. Mamy również obronę cywilna 18.000,00 zł. Zadania
ratownictwa górskiego i wodnego 158.000,00 zł, zarządzanie kryzysowe 147.000,00 zł. Obsługa
długu sklasyfikowana w dziale 757 to kwota 959.000,00 zł. różne rozliczenia, czyli rezerwy, które
już Państwu zaprezentowałam 85.000,00 zł. Oświata i wychowanie sklasyfikowana dziale 801 27.542.000,00 zł. Ponadto mamy wydatki w dziale Ochrona zdrowia tj. 550.000,00 zł, to są
programy polityki zdrowotnej 28.000,00 zł, zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł, przeciwdziałanie
alkoholizmowi 390.000,00 zł, pozostała działalność 102.000,00 zł. Pomoc społeczna z działu 852
– 5.684.000, 00 zł, m.in. na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej prawie 1 mln 700 tys.
Pozostałe to będą głównie świadczenia wypłacane dla naszych mieszkańców. 853 czyli pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej, tutaj przewidujemy 307.000,00 zł. Edukacyjna polityka
wychowawcza 1.158.000,00 zł. No i rodzina, rodzina czyli dział 855 tutaj mamy prawie 23 mln zł
na ten moment i tutaj mamy również informację o naszym żłobku, tj. na funkcjonowanie dwóch
żłobków we Wtelnie i w Koronowie gmina przeznaczy w 2019 roku 1.212.000,00 zł. Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska tutaj przewidujemy kwotę jedenaście i prawie pół miliona
złotych. W dziale 921 czyli kultura i ochrona dziedzictwa narodowego mamy tutaj dwie nasze
instytucje kultury czyli Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i biblioteka w kwocie ponad dwa i pół
miliona złotych. Kultura fizyczna 1.980.000,00 zł. A na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.227.400,00 zł, łącznie ponad 102 mln zł. Na działania inwestycyjne,
ten załącznik nie uległ jakimś modyfikacjo w stosunku do tego co zostało przygotowane na 15
listopada. Tutaj była jedna korekta, która była wymuszona potrzebą zabezpieczenia środków, ale
już staraliśmy się przygotować na miarę oczywiście posiadanych możliwości sfinansowania tych
inwestycji, to co było potrzebne i bezwzględnie musiało pojawić się. Ponieważ zasada jest taka z
Wieloletniej Prognozy Finansowej z załącznika 2 przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności muszą
być te zadania, które są w cyklu 2 – letnim, czyli to co jest wieloletniej prognozie jeszcze
obowiązującej w tym roku. One musiały pierwsze pojawić się w tym załączniku dotyczącym zadań
inwestycyjnych na 2019 r. Ponieważ 2018 rok był rokiem trudnym, trudnym pod tym względem,
że nie szło rozstrzygnąć wielu przetargów. Jako urząd przeprowadzaliśmy jedno, drugie, trzecie
postepowanie, nie udało się. W związku z tym były podejmowane decyzje przez ówczesnego
burmistrza aby wprowadzić część tych zadań w cyklu 2-letnim do budżetu, czyli do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i te zadania w pierwszej kolejności musiały się pojawić w załączniku 3 i
oczywiście są jeszcze takie, które czekają w kolejce. Ale na ten moment nie było możliwości ich
wprowadzenia chociażby z tego powodu, że generowałoby to powstawanie większego deficytu
budżetowego niż 9.200.000,00 zł. a jak Państwo pamiętają z opinii, która została wydana przez
Regionalną Izbę Obrachunkową do zaakceptowania był właśnie poziom 9.200.000,00 zł bo to
było warunkiem wydania pozytywnej opinii w zakresie możliwości spłaty zadłużenia, czy
sfinansowania tego deficytu budżetu. Jeśli chodzi o te zadania staraliśmy się, aby inwestowanie
Gminy Koronowo odbywało się we wszystkich działach, żeby trafiło do tych działów, które są
istotne z punktu widzenia życia, jakości życia mieszkańców. Czyli tutaj mówimy o drogach,
mówimy tutaj również o oświacie. Mówimy tutaj o tym obszarze, który jest realizowany przez
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naszą spółkę, czyli wod - kan ale również tu mówimy o kulturze. Staraliśmy się, żeby te miejsca,
w których dzieci, czyli ci najmłodsi mieszkańcy też były ładne, żebyśmy się mogli też później
pochwalić, że mamy ładne szkoły, ładne przedszkola do których dzieci będą chodziły z chęcią. A
jednocześnie również staraliśmy się zadbać o część rekreacyjną dla mieszkańców, mówimy tutaj
o budowie placów zabaw. Tez tutaj staraliśmy się pozyskać prolongatę terminów wykonania
zadania, które jest finansowane przez Ministra Sportu, żeby to zadanie można było wykonać w
2019 roku. Załącznik 4 dotyczy tego jakie przychody Gmina Koronowo uzyska w roku 2019 i jakie
już ma zobowiązania, czyli to co stanowi rozchody naszej gminy. Tutaj jest również zawarta
informacja, że po rozliczeniu bilansu za 2018 rok ten załącznik zostanie na nowo przeliczony i
przedstawiony do akceptacji. Załącznik 5, który składa się z części dochodów i wydatków jest
wyłącznie skonstruowany w oparciu o informacje przekazane przez Wojewodę KujawskoPomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy i odnosi się m.in. do
rejestru wyborców, czy do Urzędu Stanu Cywilnego, naszych 500+ i pozostałych zadań zleconych
przez administrację rządową. Załącznik 6 zawiera informacje, które zostały wprowadzone na
podstawie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie tej wstępnej informacji, jak również
w dziale 926 Kultura Fizyczna to właśnie możliwość realizacji zadania w okresie dłuższym niż
2018 rok. Tutaj dostaniemy pomoc, dotację na plac zabaw, w związku z tym pojawiła się kwota
49.900,00 zł . W załączniku 7 mamy cmentarze, czyli dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
dotycząca zadbania o miejsca pamięci. Mamy załącznik 8 on dotyczy wyłącznie środków
unijnych, które otrzymujemy na funkcjonowanie ZIT w Bydgoszczy. Fundusz sołecki już przeze
mnie zaprezentowany. Z naszych środków w ciągu roku będzie refundacja tego, w związku z tym
jak najbardziej cenna inicjatywa. Chcemy z tego korzystać, bo to również pozwala na alokację
środków do obszarów, które dane sołectwo uzna za istotne z punktu widzenia życia mieszkańców
poszczególnych sołectw. Załącznik 10 tutaj mamy pomoc finansową, którą gmina tak jak
powiedziałam udzieli w ramach własnego budżetu. No i co tutaj nam się pojawia, przede
wszystkim mamy zadania, co do których zobowiązaliśmy się, że zostaną wsparte, a prowadzone
przez nasz powiat bydgoski. W związku z tym pojawia się dotacja. Kwota pomocy finansowej w
wysokości 220.000,00 zł na rozbudowę dróg powiatowych. Chodzi o ścieżkę rowerową na
odcinku od Samociążka do Bożenkowa. Ponadto jest druga ścieżka, która będzie realizowana z
środków unijnych, stąd paragraf 600 39 i tutaj przewidujemy na ten moment 839.000,00 zł. tyle
gmina udzieliłaby za Państwa zgodą dotacji i pomocy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego.
Ponadto mamy porozumienie w sprawie eksploatacji promu kursującego w ciągu drogi
powiatowej Cekcyn – Lubiewo – Cierplewo – Sokole Kuźnica 30.000,00 zł i oczywiście
funkcjonowanie filii wydziału komunikacji i dróg starostwa Powiatowego w Bydgoszczy chodzi o
CEPIK i tutaj przewidujemy wsparcie powiatu w wysokości 9.000,00 zł. Miasto Bydgoszcz to jest
informacja, która została również wprowadzona na podstawie informacji z Bydgoszczy, tutaj
mamy 3.000,00 zł. udzielimy na podstawie porozumienia w sprawie ZIT. Dotacja celowa na
realizacje programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci. Na ten moment
przewidujemy, że będzie to dotacja w wysokości 20.000,00 zł. Mamy również funkcjonowanie
programu kujawsko-pomorskiego badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej
8.000,00 zł. niebieska linia, czyli ten projekt realizowany prze urząd marszałkowski 1.500,00 zł.
Ponieważ mamy obowiązki nałożone ustawą o pomocy społecznej, w związku z tym zobligowani
jesteśmy wnosić opłaty na rzecz Domu Pomocy Społecznej Słoneczko w Bydgoszczy za
mieszkańca Gminy Koronowo, który w tel placówce przebywa, to kwota 30.800,00 zł. Ponieważ
jest podpisane porozumienie z miastem Bydgoszcz w sprawie przejęcia przez miasto Bydgoszcz
zadań własnych Gminy Koronowo w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na 2019 rok przewidzieliśmy kwotę
1.298.700,00 zł. Jest jeszcze porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z
terenu Gminy Koronowo – 60.000,00 zł. I mamy dwie nasze instytucje kultury Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Koronowie przewidujemy, że zostanie dotowany przez gminę w wysokości
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1.572.000,00 zł oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Koronowie to kwota dotacji podmiotowej w
kwocie 650.000,00 zł. Tak jak powiedziałam gmina nie zamyka się tylko i wyłącznie na wsparcie
finansowe podmiotów z sektora finansów publicznych. Ale staramy się wesprzeć inne organizacje
spoza tego sektora na łączną kwotę 2.753.123.70 zł. i tutaj m.in. jest dotacja dla naszej Spółki
Wodnej w kwocie 65.000,00 zł. dotacja dla straży pożarnej, ponieważ w roku bieżącym OSP
Gościeradz zostało wsparte finansowo na działania majątkowe, chodziło o zakup samochodu,
który chyba w ubiegłym tygodniu był przekazany już. Ale tam był również wymóg prowadzenia
działań promocyjnych, które w tym roku nie zostały zrealizowane. Stąd wystąpiono do nas o
zabezpieczenie kwoty 4.028,00 zł żeby można było się wywiązać z tego obowiązku, który na nas
był nałożony. Na dotacje celowe w zakresie nauki , edukacji, oświaty, wychowania poprzez
prowadzenie zajęć dla dzieci na terenach wiejskich. To jest działalność pożytku publicznego
przewidujemy kwotę 45.000,00 zł. ponieważ na terenie Gminy Koronowo działają niepubliczne
jednostki oświaty stąd tutaj przewidujemy dotację dla niepublicznego przedszkola w kwocie
795.276,00 zł, prywatnego gimnazjum 760.966,00 zł, niepublicznego przedszkola ale
sklasyfikowana pomoc w dziale 80149 to jest 665.411,04 zł, prywatne gimnazjum w dziale 80150
– 17.000,00 zł, również niepubliczne przedszkole ale gimnazjum sklasyfikowane w dziale 80152
to kwota 10.895,84 zł. Staramy się również wesprzeć środowiska niepełnosprawnych i
przewidujemy udzielenie dotacji w kwocie 55.000,00 zł. Dotacje na dofinansowanie do
specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 440.000,00 zł, niepubliczne przedszkole w 854
04 – 73.546,20 zł. Zwrot dotacji pobranych, musimy zabezpieczyć limit, ponieważ bywa również
tak, że nasi mieszkańcy otrzymują świadczenia z budżetu państwa. Potem się okazuje, że pewne
warunki nie były spełnione i musimy w imieniu budżetu państwa dokonać ściągnięcia nienależnie
pobranych świadczeń. W związku z tym, iż nie są to nasze dochody musimy je odprowadzić. W
związku z tym należy w tym miejscu również zabezpieczyć limit wydatków na te cele. W związku
z tym pojawia się pozycja zwrot dotacji pobranych nie zgodnie z przeznaczeniem, lub pobranych
w nadmiernej wysokości i tutaj mamy kwotę 5.000,00 zł. ponadto też staramy się dofinansować
zadania związane z zakupem i instalacja przydomowych oczyszczalni na 209 rok będzie to kwota
20.000,00 zł. Dofinansowanie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez
wymianę źródła ogrzewania opalanego paliwem stałym 20.000,00 zł. dotacje na usuwanie
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest to jest 5.000,00 zł. Przeprowadzenie prac
remontowych obiektów zabytkowych – 30.000,00 zł. Działalność pożytku w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 15.000,00 zł. Na podtrzymywanie,
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 10.000,00 zł. Na wspieranie sportu w myśl ustawy o
sporcie, działalność też pożytku publicznego, czyli nasze kluby, które działają na terenie Gminy
Koronowo 290.000,00 zł. Także mamy kwotę przewidzianą na wspieranie kultury fizycznej i
sportu to jest 80.00,00 zł. i również na zadania z zakresy ratownictwa i ochrony ludności,
działalność pożytku publicznego w kwocie 30.000,00 zł. Tutaj tę dotacje np. w roku 2018 wygrało
jedno z OSP i w ramach tej dotacji prowadzone są działania z tego obszaru przez nasze
ochotnicze straże pożarne działające na terenie Gminy Koronowo. W załączniku 11 tak jak
mówiłam mamy budżet dla pobierania opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przedstawiamy
obszary do których będzie tych 65.000,00 zł kierowane. W załączniku 12 odpady komunalne. Jak
Państwo widzą po stronie wydatkowej pojawia się dotacja dla miasta Bydgoszczy w kwocie
prawie 1mln 300 tys. zł i oczywiście zakup usług pozostałych. Zadanie to u nas jest realizowane
przez naszą spółkę, która jest odpowiedzialna za realizację tego zadania. Mamy również Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w załączniku 13 i również
Państwu określamy na co chcielibyśmy przeznaczyć. W zakresie programu przeciwdziałania
narkomanii, czy rozwiązywania problemów alkoholowych. Załącznik 14 to są nasze projektu
unijne. Oby nam się wszystko udało zrealizować i jeszcze więcej. Tego sobie pewnie wszyscy
życzymy. I objaśnienia do uchwały budżetowej, to o czym przed chwileczką mówiłam zostało
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szczegółowo opisane jak również wskazaliśmy dokumenty w oparciu o które projekt uchwały
budżetowej na 2019 rok został przygotowany.
Na obrady sesji przybył Radny Pan Tomasz Skotnicki.
Obecnych 20 radnych
Ad. 8 b
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - przechodzimy do punktu obrad 7 b
odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej omówionego przed
chwilą projektu uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński odczytał opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Opinia stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Obrady sesji opuścił Radny Pan Stanisław Sikorski.
Obecnych 19 radnych.
Obrady sesji opuścili Radna Pani Katarzyna Karwat i Pani Mirosława Holka.
Obecnych 17 radnych.
Radni Pani Katarzyna Karwat i pani Mirosława Holka wróciły na obrady sesji.
Obecnych 19 radnych.
Ad. 8 c
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – przechodzimy teraz do punktu obrad 8
c proszę o odczytanie opinii RIO w Bydgoszczy o możliwości sfinansowania planowanego
deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Koronowo na 2019 rok.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Mirosława Holka odczytała opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Opinia stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 d
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - przechodzimy do punktu obrad 8 d
proszę o odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej omawianego projektu
uchwały Pana Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w
Koronowie Pana Tomasza Skotnickiego.
Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Koronowie Pan
Tomasz Skotnicki odczytał opinie komisji Rady Miejskiej w Koronowie.
Opinie stanową załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 e
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Tomasz Gordon – Za chwilę przyjmiemy najważniejszą uchwałę w funkcjonowaniu
gminy, urzędu. Jest to dokument zapewniający pracę urzędu, jak również miejsce na zadania
własne Gminy Koronowo. Dlatego żeby mogło społeczeństwo prawidłowo funkcjonować. Jak tutaj
bardzo obszernie Pani skarbnik przedstawiała składa się on z bardzo dużo cyfr, rubryk,
paragrafów, działów, rozdziałów, itd. Tam jest wszystko zawarte. Trudno to w takim króciutkim
spojrzeniu ocenić i trzeba jednak przy tym posiedzieć i na co chciałbym zwrócić uwagę.
Tegoroczny budżet jest nazwijmy go trochę inny, taki umowny ponieważ to dość rzadko się
zdarza jednak był przygotowany przez burmistrza poprzedniego, a będzie po uchwaleniu
realizowany przez kolejnego. Patrząc tutaj na ta galerię, która jest na tej Sali przez czwartego
burmistrza w Gminie Koronowo po uzyskaniu tej wolności jaką tutaj mamy. Jak przed chwilą
usłyszeliśmy opinie wszystkich komisji są pozytywne. Wiemy, że w czasie trwania roku zawsze
cos może się zdarzyć takiego, czego nie idzie w dokumencie takim przewidzieć. Jak chociażby w
ubiegłym roku nawałnica. Trzeba było mieszkańcom pomóc. Weźmy w tym roku pojawiła się
nagle taka możliwość zakupu samochodu gaśniczego, średniego dla Gościeradza. Wtedy musi
burmistrz, Pani skarbnik po akceptacji oczywiście rady poszukać w tych liczbach, w tych cyfrach,
w tych sumach pieniędzy na sfinansowanie i to będziemy robić przez cały rok.
Najprawdopodobniej na każdej sesji będziemy musieli coś do budżetu dołożyć, coś ująć. Także
moje zdanie jest tutaj takie, że ten budżet powinniśmy przyjąć jednogłośnie.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Ja mam pytanie do Pana burmistrza, ale bardziej do Pani
skarbnik. Jak najbardziej też przychylam się do tego jako szef Klubu Radnych Ziemia
Koronowska, że ten budżet, jak ja go nazywam startowym popieramy. Natomiast chciałbym
uzyskać odpowiedź, wiadomo, że jak go uchwalimy w ciągu roku tych zmian będzie mnóstwo na
każdej sesji, na sesji nadzwyczajnej. Chodzi oczywiście, potrzeb jest zawsze więcej niż
możliwości. Jak wiem mamy takie możliwości, że w ramach zwiększania dochodów możemy
zwiększać wydatki. Wszystkim radnym zależy jak najbardziej na wydatkach majątkowych, czyli
inwestycyjnych. To jest jedna droga, druga droga zwiększanie deficytu. Ale tutaj już wiem, że
mamy zagrożenie takie, że musimy patrzeć na ten limit obsługi zadłużenia. Zostało nam tylko
0.15%, nie wiem jak to przechodzi na wartości. Oczywiście jeszcze trzecia droga, której nikt,
żaden radny ani pewnie władza wykonawcza nie lubi, czyli wyrzucenie jakiegoś wydatku
majątkowego a dodanie innego. Czyli zamiana w ramach środków. Pani skarbnik moje pytanie:
Jak Pani widzi możliwości? Czy ten deficyt 9.200.000,00 zł ewentualnie przy jakiejś sposobności
np. pozyskiwania środków zewnętrznych i potrzeby posiadania środków własnych na
zabezpieczenie wkładu własnego jest możliwy do zwiększenia, czy te 9.200.000,00 zł to już jest
takie graniczne? Jak Pani skarbnik widzi, bo wiem, że dochody są na tzw. bezpiecznym poziomie.
I akurat jako szef klubu i jeden z radnych to rozumiem. Natomiast jak Pani widzi możliwości w
ramach zwiększenia dochodów tez dodawanie? Bo wiem, że kluby radnych, jeden i drugi i
wszyscy radni mają swoje wnioski, które będą składać w ciągu roku i władza wykonawcza też
będzie swoje wnioski. Czyli mówimy o wydatkach inwestycyjnych, majątkowych czyli nowe
inwestycje tzw. żeby dodawać. Jakie tutaj widzi Pani możliwości? Oczywiście prognozy na to
żeby to było możliwe.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Otóż Szanowny Panie radny, ja rozumiem, że
ten budżet nie jest budżetem Pańskim, Państwa itd. Tym bardzie proszę o odpowiedzialne
podejście i przegłosowanie go. Co do zwiększenia dochodów, to pierwsze co zrobimy w planie
inwestycyjnym promować i prosić Państwa o zaakceptowanie takich inwestycji, które nie będą
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generowały kosztów utrzymania ich. Po drugie będziemy prowadzili program, nie powiem
naprawczy, ale naprawdę zaciskamy pasa i zaczynajmy od siebie oczywiście.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – w imieniu klubu chciałem tutaj zabrać głos w sprawie tego
budżetu. Ponieważ dla nas jako Klubu Radnych Koronowo Budzi się ten budżet jest budżetem
otrzymanym troszeczkę w spadku. Wiemy oczywiście, że Pan burmistrz z Panią skarbnik
pracowali nad optymalizacją pewnych kosztów i wydatków, które niestety musimy ponosić chcąc,
czy nie chcąc. Mamy nadzieję, że wspólną pracą Pan burmistrz z Panią skarbnik zoptymalizują
pewne wydatki i uda się zwiększyć przychody przede wszystkim do budżetu gminy. Bo chcąc, czy
nie chcąc musimy realizować pewne inwestycje. Te inwestycje wymagają od nas nakładów i to po
ostatnich komisjach wiemy, że coraz większych niż nawet spodziewaliśmy się. Bo kwoty pewnych
wydatków inwestycyjnych zaskoczyły nas bardzo. Niektóre inwestycje tez nas bardzo zaskoczyły.
Jako klub, który przyszedł i zapoznaje się dopiero z pracą urzędu. Mamy nadzieje, że tutaj
wspólna praca Pana burmistrza, wszystkich klubów radnych, wszystkich radnych i całego urzędu
spowoduje to, że uda się zwiększyć przychody do budżetu gminy . Przede wszystkim uważam, że
przez dobre spojrzenie na przedsiębiorców, na rolników. Po to żeby te inwestycje, które tutaj chcą
realizować w gminie były dla nas szansą na rozwój i na zwiększenie potem wydatków dzięki
temu, że te inwestycje będą zrealizowane i podatnicy będą przynosić podatki do naszej gminy.
Też jako klub tutaj wspólnie jesteśmy za tym budżetem bo tan naprawdę nie mamy innego
wyjścia. Ten budżet musimy przyjąć.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ja bym chciała odpowiedzieć na wątpliwości i pytanie
zgłoszone przez Pana radnego Szlagowskiego. Czasami się tak zdarza, że gmina jest
przeinwestowana, to oznacza, że mamy negatywne skutki tego, iż były podejmowane decyzje o
inwestycjach, które w sposób istotny zmieniają nam strukturę przyszłych wydatków. To o czym
powiedział Pan burmistrz Mikołajewski, niektóre inwestycje powodują później powstawanie
stałych kosztów utrzymania tych inwestycji. W związku z tym, że zadań inwestycyjnych jest
ogrom bardzo dużo informacji wpływa tutaj do Pana burmistrza, do nas do urzędu. A dotyczących
potrzeb chociażby drogowych. To się nie zmieniło i uważamy, że te zadania inwestycyjne
powinny mieć jeden z najwyższych priorytetów. Zresztą kiedy przeanalizujemy budżet 2018 roku
zobaczymy tam się pojawiła kwota 10.000.000,00 zł na zadania inwestycyjne związane z
drogami, czy na działania bieżące związane z drogami. Ponieważ tam jest pilna potrzeba. Nasza
gmina jest gminą specyficzną. Ona jest bardzo rozległa terytorialnie. Każda miejscowość
chciałaby być skomunikowana. Każdy chciałby mieć dojazd asfaltową drogę. Ale przy takim
rozłożeniu powierzchni to jest to trudne i to wymaga ze strony gminy szczególnego podejścia do
takiego zadania własnego jakim jest właśnie droga gminna. Zatem odpowiadając te zadania na
pewno będą wprowadzane. Jakby w pierwszej kolejności będą to zadania związane z naszą
infrastrukturą drogową. Oczywiście mamy taki gdzieś taki cel, aby te inwestycje nie były
realizowane tylko z pieniądza gminnego, nie tylko z naszych dochodów. Będziemy starali się aby
pozyskiwać środki zewnętrzne. Jest jeszcze okres programowania, który się kończy w 2020 roku,
więc to jest szansa dla nas. Ale też pozyskanie środka zewnętrznego nie jest takie łatwe. Inny
obszar, który wymaga również takiej stanowczej interwencji, to jest to co prowadzi dzisiaj nasza
spółka, wod – kan. Tutaj też są rzeczy trudne do zrobienia a wymagające tego żeby coś się
zadziało. Oczywiście z prezesem spółki już rozmawialiśmy na temat inwestycji planowanych
dotyczących sieci wd-kan, że nie wszystko będzie opłacało się, nie każde mieszkanie, nie każdy
dom będzie można doprowadzić do sieci. Wówczas pojawia się w budżecie załącznik 10
przydomowe oczyszczalnie. Tam tez będziemy starali się wspomagać. Jednocześnie mieć na
uwadze aby nie przeinwestować. Z czego może gmina inwestować? Gmina może inwestować z
dochodów. To o czym mówił Pan radny. Jak nie ma dochodów, to nie ma inwestycji. Nie ma
pieniędzy na sfinansowanie zadań bieżących. A my mamy kilka milinów należności. Ja już nawet
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nie mówię o naszych odpadach komunalnych. Ale z tytułu podatków zaległych, których
mieszkańcy nie płaca. Jaki ma to efekt? No bardzo poważny, bo to oznacza, że tych kilka
milionów nie przeznaczymy chociażby na rozwój gminy, na infrastrukturę. W związku z tym
będziemy się również starali intensyfikować działania windykacyjne, aby poprawić skuteczność
ściągalności podatków i opłat żeby było więcej pieniążków na chociażby inwestowanie. Będziemy
starali się też do różnych funduszy zaglądać. Już nie mówię też o środkach unijnych, które będą
oferowały jakieś programy, projekty dla samorządów. I oczywiście będziemy racjonalizowali te
wydatki w takim zakresie, żeby nie powodowały one jednak wzrostu niepotrzebnego wydatków
bieżących. Bo jak czytał Pan przewodniczący opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej różnica
pomiędzy dochodami , wydatkami bieżącymi i majątkowymi to jest 1.116.000,00 zł, to jest
niewiele. To oznacza, zresztą tam też była taka statystyka przedstawiona. To zawarte zostało w
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dosyć istotnie nasze działania inwestycyjne opieramy na
obligacjach i środku unijnym. Ale to za chwilę się skończy. W związku z tym, czy my chcemy
zawierać kolejne umowy i zaciągać zobowiązania. Chociażby na inwestowanie, tutaj mówię o
obligacjach. Może pożyczkach z wojewódzkiego funduszu, które do pewnego momentu były
bardzo atrakcyjnym narzędziem, bo mogliśmy liczyć na 25% pożyczki wtedy kiedy 75% zostanie
spłacone. Ale ta sytuacja się zmieniła kiedy powstały Wody Polskie, więc to narzędzie też
przestało być już tak bardzo opłacalne. Zadłużanie gminy musi odbywać się z umiarem. Stąd
pełna odpowiedzialność ze strony również poprzedniego burmistrza, czy obecnego burmistrza za
losy tej gminy. Nie może być tak, że my gminę zadłużymy i będą takie problemy, że nie będziemy
w stanie spłacić naszych zobowiązań. Nie o to nam chodzi. W związku z tym zaciąganie
kolejnych kredytów pożyczek czy emisji obligacji i będzie mocno wyważona. Chcielibyśmy, bo
mamy nadwyżki, chcielibyśmy po rozliczeniu tego 2018 roku zredukować pieniądz zewnętrzny w
realizowaniu inwestycji. I będą takie problemy, że nie będziemy w stanie spłacić naszych
zobowiązań. Nie o to nam chodzi. W związku z tym zaciąganie kolejnych kredytów, pożyczek, czy
emisji obligacji będzie mocno wyważona. Pojawiła się autopoprawka została wprowadzona
inwestycja Dziedzinek-Mąkowarsko, ważna droga, której nie udało się w tym roku zrealizować.
Nie mogliśmy tez ubiegać się o środki zewnętrzne, bo jakiegoś tam wymogu nie spełniliśmy,
zabrakło chyba 70 m, jakoś tak. I w konsekwencji tych punktów w wystarczającej ilości nie
uzyskaliśmy. Mamy Stary Dwór to jest tez ważna inwestycja drogowa dla całej gminy, nie tylko
dla mieszkańców, którzy poruszają się po tej drodze. Mamy jeszcze inwestycję, która została
zdjęta na ten moment, to jest ul. Kościelna w Mąkowarsku. Ale tych inwestycji jest więcej, więc
myślę, że wspólnie wypracujemy taki rozwiązanie, które pozwolą nam inwestować w sposób
trafny aby uzyskać jak najwięcej efektów. Aby rzeczywiście było lepiej i nasi mieszkańcy oceniali
decyzje czyli uchwały jakie Państwo podejmują pozytywnie. Nie wiem czy ja w sposób
wystarczający udzieliłam informacji tutaj Panu radnemu. Ale to jest chyba to o czym wszyscy
będziemy musieli pamiętać kiedy będziemy głosowali za poszczególnymi uchwałami.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Ja myślę, że tak naprawdę priorytety są
zawsze różne i każdy będzie dążył do tego aby ta jego inwestycja, ta jego propozycja była tą
najważniejszą i znalazła się w tych priorytetach na pierwszych miejscach. Inny twierdził będzie,
że inna. Dzisiaj myślę, że najważniejsze ja tak patrzyłem zatwierdzenie budżetu 2018 po stronie
dochodów bodajże 107 czy 109 mln. Tutaj mamy dochody na 2019 ściśnięte do 93 mln, więc
myślę, że ta różnica da nam jeszcze ten pokład kilku milionów, które w trakcie roku się pojawią i
będziemy mogli próbować te kilka dodatkowych inwestycji wprowadzić. Większość inwestycji a
właściwie każda inwestycja niesie za sobą jakieś koszty. Jedne są większe koszty, jedne
mniejsze koszty.
Ja chciałbym wnieść jeden wiosek i chciałbym abyśmy w § 12 Upoważnia się Burmistrza
Koronowa do: w pkt 4 dokonali zmiany. Ten ust. 4 brzmi: Dokonywania zmian w budżecie
polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach
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działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze
stosunków pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych. Chciałbym zmienić ten zapis i po jeżeli
Państwo przegłosujecie oczywiście. Po zmianie miałby on brzmienie: Dokonywania zmian w
budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w
ramach działu w zakresie wydatków bieżących. Bez tej dalszej części. Chodzi mi tutaj o to
abyśmy uzasadniając żebyśmy my jako radni mieli również wiedzę o tym w jaki zakresie te
wydatki majątkowe. One tak naprawdę są śladowe, ale mogą być i mogą się odbywać w różny
sposób. Jak również te, które dotyczyć mają przesunięć na płacach, między rozdziałami w tej
samej klasyfikacji budżetowej, żeby radni mieli na ten temat wiedzę. Czy w tym temacie ktoś z
Państwa chciał zabrać głos?
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Panie przewodniczący prosiłem o głos troszeczkę wcześniej
jeszcze, tutaj w dyskusji jeszcze na temat samego budżetu.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ponieważ Pan przewodniczący powiedział o dochodach,
że zostały ściśnięte. Ja Państwu wyjaśniłam dlaczego te dochody są mniejsze. Tram nie ma wielu
dotacji, które się pojawią od wojewody. To nie jest to, że te dotacje będą na inwestycje.
Chociażby drogowe, czy jakiekolwiek inne. Tylko to będą pieniądze znaczone np. na 500+. Ja
tłumaczyłam, że dochody są tylko tak przyznane do wysokości ¾ tegorocznych. Więc to nie jest
kwestia jakiego ściśnięcia dochodów. Tylko dlatego, że nie posiadamy informacji od wojewody,
abyśmy mogli wprowadzić większe dochody. Poza tym w ciągu roku jeśli nawet je wprowadzimy
np. na 500+, to ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli te pieniądze przeznaczyć na drogi np. bo
to jest tylko i wyłącznie na cel jaki? Wskazany w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Ja zostałem może źle zrozumiany.
Właśnie o to mi chodziło, że w ciągu roku będą różnego rodzaju przesunięcia właśnie z tego
tytułu. Bo z tego co pamiętam to siedemdziesiąt parę procent z budżetu państwa jest na ten
moment przeznaczane. W związku z tym wiemy, że te środki dopiero wpłyną później i one są
właśnie znaczone , czyli przeznaczone konkretnie na dany cel. W związku z tym składam
wniosek i proszę o przegłosowanie.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Przepraszam tak, ja bym bardzo Państwa prosiła o jednak
nie przegłosowanie tej propozycji, bo to jest mniej elastyczne rozwiązanie dla obecnego
burmistrza. Taki zapis funkcjonował przez lat bardzo, bardzo wiele. Umożliwiało to poprzedniemu
burmistrzowi swobodne zarządzanie. Ja nie wiem dlaczego mielibyśmy dzisiaj ograniczyć to
prawo, które poprzedni burmistrz miał, z którego korzystał. W sposób istotny będzie to jemu
ograniczało możliwość wykonywania zadań i reagowania na zmiany, które się pojawią. W
związku z tym moja gorąca prośba, żebyście Państwo tej zgłoszonej przez Pana
przewodniczącego poprawki nie uwzględniali.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ja chciałbym się jeszcze odnieść wcześniej, ponieważ tutaj
pędzimy z pewnymi tematami. A ja chciałbym się jeszcze odnieść do tematów związanych z
inwestycjami. Szczególnie tymi długoterminowymi, długofalowymi, z którymi tutaj zapoznaliśmy
się na komisji wspólnej. Szczególnie tymi inwestycjami, które mają to co powiedział Pan burmistrz
i Pani skarbnik długofalowe oddziaływanie na nasz budżet, tym bardziej, że jesteśmy w tej chwili
0,15 na krawędzi jeśli chodzi o wydatki, o limit. Chciałbym tez powiedzieć, że taki apel do
Państwa radnych i do zarządy, żebyśmy te inwestycje może troszeczkę bardziej rozsądnie
dyskutowali i je przemyśleli. Ponieważ analizując dokumenty, które otrzymałem od Pana
burmistrza na wniosek składany na poprzedniej sesji. A dotyczące m.in. basenu zwanego krytą
pływalnią. Chciałbym się odnieść, że troszeczkę wzbudza niepokój tutaj mój sposób
przeprowadzenia jakby całości analizy tego zadania. Więc mając na uwadze te rzeczy i kolejne
wydatki, które idą na projekty, łącznie z pozwoleniem na budowę. Miałbym apel do zarządu, aby
te inwestycje analizować troszeczkę bardziej dogłębnie zanim przejdzie się do podejmowania

29
decyzji. A jeszcze jedna rzecz odnośnie tej poprawki, o której tutaj Pan burmistrz poprzedni
proponuje jako to, że tak jak Pani skarbnik powiedziała. W latach poprzednich ten zapis
umożliwiał Panu burmistrzowi swobodne zarządzanie. Jako klub radnych też uważamy, że nie
powinniśmy tego przegłosowywać, bo nie możemy ograniczać swobody działalności Pana
burmistrza z niewiadomych przyczyn.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - czy jeszcze jakieś inne. Ja tylko się
odniosę, że moim zdaniem nie ogranicza to w żaden sposób działań. Kwestia transparentności
była tutaj zgłoszona. Więc myślę, że przekazywanie informacji radnym na bieżąco w tym zakresie
niczego w żaden sposób nie blokuje. Czy w tym temacie jeszcze ktoś chciał zabrać głos?
Radny Pan Maciej Szlagowski – ja mam takie pytanie, no bo zmiana Upoważnia się Burmistrza
Koronowa do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach jednego działu. Tak było zawsze z tego co
wiem.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - W zakresie wydatków bieżących.
Radny Pan Maciej Szlagowski - W zakresie wydatków bieżących. Rozumiem, że Pan
przewodniczący chce wprowadzić taką zmianę, że po prostu chodzi tylko o informację dla
radnych, tak?
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Chodzi o wykreślenie dalszej części: w
tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków
majątkowych.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Takie pytanie, skoro zawsze tak było czemu teraz mamy to
zmieniać?
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Chciałbym tak jak uzasadniałem,
żebyśmy my jako radni mieli tą wiedzę na bieżąco i mam nadzieję, że Państwo też możecie to
przyjąć jako formę na początek takiej właśnie współpracy.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Czy to nie może być w formie informacji od burmistrza dla
radnych?
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – No zarządzeniami to się odbywa
zazwyczaj.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Rozumiem Panie przewodniczący, że chodzi o to, że w tym
momencie bez zgody rady nie będzie można takich zmian dokonywać?
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Dokładnie.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja w imieniu Klubu Radnych Koronowo Budzi się wnoszę o
10 minut przerwy.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński zarządził 10 minut przerwy.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady sesji.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Ja złożony wniosek wycofuję.
Ad. 8 f
Przewodniczący obrad - przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami „za”,
przy 0 głosach „wstrzymującym się”, 0 głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr IV/23/18 w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 219.

Przewodniczący obrad – Proszę bardzo Pan burmistrz
Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajweski – Wysoka Rado pragnę bardzo serdecznie
Wam podziękować za dojrzałość i odpowiedzialność w przegłosowaniu budżetu, którego nie
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byliście twórcami, ale jesteście za niego odpowiedzialni łącznie ze mną. Ode mnie i od
mojego całego prezydium dziękuję bardzo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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 19 głosów „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy odczytywali, o
wprowadzenie poproszę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie Pana Dariusza Karwata.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan Dariusz
Karwat – Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu . Było to 15 października 2018 roku. Program ten nazywa się „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023. Program ten przewiduje pomoc finansową dla gmin w udzieleniu
świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe
150%. Uchwała Rady Ministrów, którą zacytowałem z dnia 15 października 2018 roku
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i z tym dniem traci moc uchwała starej uchwały
Rady Ministrów znaczy się aktualnej uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku. W
związku z tym z dniem 1 stycznia 2019 roku należy w związku z trudną sytuacją dochodowa i
materialną osób i ich rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, konieczne
jest podwyższenie kryterium dochodowego do 150% w zakresie dożywiania w formie
świadczenia pieniężnego zasiłku celowego, o którym mówiłem na zakup posiłku lub
żywności. Pozwoli to rozszerzyć grono osób i udzielić pomoc świadczoną na rzecz
mieszkańców Gminy Koronowo. Co w większym stopniu ograniczy skalę ubóstwa i
zapobieganie niedożywianiu zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
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Wobec powyższego podjęcie tejże uchwały jest uzasadnione. Prosiłbym Państwa o
przegłosowanie. Szczegółowo omawialiśmy ten temat podczas posiedzenia wspólnego
komisji.
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
19 głosami „za”
kryterium

podjęła Uchwałę Nr IV/24/18 uchwały

dochodowego

uprawniającego

do

w sprawie podwyższenia

udzielenia

wsparcia

w

ramach

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy odczytywali, o
wprowadzenie poproszę Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Koronowie Pana Dariusza Karwata.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan Dariusz
Karwat – Ten projekt jest konsekwencją tej uchwały przed chwileczką. Pozwoli to na to aby
osobom, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego świadczyć tę pomoc w
postaci posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci żywności , aby świadczyć te pomoc
nieodpłatnie bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zwrotów ze strony naszych
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podopiecznych. Również prosiłbym o podjęcie tej uchwały dla dobra osób znajdujących się w
trudnej sytuacji materialnej w tym głównie osób niepełnosprawnych.
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
19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/25/18 uchwały w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania powiatowi bydgoskiemu
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 i zawarcia w tej sprawie
umowy pomiędzy Gmina Koronowo a powiatem bydgoskim.
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 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy odczytywali, o
wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Bardzo prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie
powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na zadanie jakim
jest utrzymanie i eksploatacja stałego łącza teleinformatycznego POJAZD oraz opłaty
związane z serwisem sprzętowym w 2019 roku. Realizacja zadania jest istotna dla
mieszkańców Gminy Koronowo.
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.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie
19 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr IV/26/18 uchwały

udzielania powiatowi

bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 i zawarcia w tej
sprawie umowy pomiędzy Gmina Koronowo a powiatem bydgoskim.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania powiatowi bydgoskiemu
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 i zawarcia w tej sprawie
umowy pomiędzy Gmina Koronowo a powiatem bydgoskim.
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 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy odczytywali, o
wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Kolejna nasza prośba, prosimy tym razem o
wyrażenie zgodny na udzielenie pomocy powiatowi bydgoskiemu na dofinansowanie zadania
jakim jest utrzymanie i eksploatacja promu Koronowo, kursującego w ciągu drogi powiatowej
Nr 1030C Cekcyn-Lubiewo- Cierplewo – Sokole Kuźnica w 2019 roku. Realizacja zadania
jest również istotna z punktu widzenia mieszkańców Gminy zlokalizowanych w paśmie drogi.
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.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Ja mam pytanie czy Pani skarbnik

mogłaby powiedzieć jak to wyglądało wcześniej? Jeżeli chodzi o wcześniejsze lata? Czy w
taki sam sposób podejmowaliśmy działania, czy było inaczej?
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Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Uchwała dotycząca udzielenia pomocy powiatowi
bydgoskiemu po pierwsze była wprowadzona do budżetu, bo bez tego nie można byłoby
tego zrobić, a po drugie musi być oddzielna uchwała na co wskazywał skład orzekający Nr 1
Regionalnej Izby Obrachunkowej, że jeśli udzielamy pomocy to musi być jeszcze jedna
dodatkowa uchwała. Nie wiem czy to o to chodzi Panie przewodniczący? Czy jeszcze jakieś
wątpliwości są?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Nie, kwestia czy, w jaki sposób to

się odbywało? Wspomniała Pani na komisji wspólnej, że wcześniej takich rozwiązań nie było.
Podpisywania umów i tej informacji Pani nie miała, więc pytam, czy tak się działo, czy nie?
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Ja przepraszam chyba źle mnie Pan zrozumiał, jeśli
się wypowiadałam. Ponieważ procedura, którą stosujemy jest od lat. I gdybyśmy sobie
zobaczyli do archiwum uchwał, to uchwała budżetowa zawiera pozycję, to jest jedno. W
załączniku 10 również pojawi się taka informacja i potem jest podejmowana uchwała
dodatkowa, która jest wymagana przepisami prawa. Więc nie bardzo rozumiem Pana
pytania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Znaczy, pytanie moje jest takie,

ponieważ na komisji wspólnej powiedziała Pani, że o tych środkach Pani nie wiedziała i , że
nie było stosownych umów podpisanych. Dlatego chciałbym to wyjaśnić, czy to może Pani
wyjaśnić, tak?
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Szczerze mówiąc nie wiem o czym Pan mówi Panie
przewodniczący. Chyba Pan mnie nie zrozumiał, tak. Ponieważ ja mogłam odnieść się do
tego, że nie wiem jaka kwota była, bo mogę nie pamiętać. W tej chwili proszę Pana pracuję
na dwóch budżetach na ponad 100 mln. To jest jakby jedna rzecz. Druga to jest taka, że
mogę na pamięć nie pamiętać jakie kwoty były. To jest kolejna rzecz. A po trzecie gdyby tak
nie było, to na pewno ta uchwała by się nie pojawiła, co by naruszyło przepisy prawa. Z tego
co pamiętam to kwoty były wcześniej inne i na komisji wspólnej Pani radna poprosiła mnie o
ustalenie. Sama się zresztą zadeklarowałam, o ustalenie kwoty jaka jest przewidziana z
budżetu powiatu bydgoskiego na cel funkcjonowania promu. Ponieważ tego nie pamiętałam,
nie sprawdziłam zresztą nie mam obowiązku znania budżetu powiatu bydgoskiego na
pamięć. Więc to było uzasadnione, że poprosiłam o przerwę po to żeby ustalić jaką kwotę
wyasygnował z budżetu powiat bydgoski na zadanie funkcjonowania promu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Czyli rozumiem, że wcześniejsza

informacja o tym, że umów nie było podpisanych i, że Pani o tym nie wiedziała jest
nieprawdziwa?
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Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Proszę Pana, Panie przewodniczący, takiej
informacji nie było. Po prostu może Pan nie rozumie co ja mówię do radnych, ale mam
wrażenie, zę wszyscy radni rozumieją z wyjątkiem Pana.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Ja dobrze rozumiem. Myślę, że

protokół, który jest z posiedzenia komisji, będzie to odzwierciedlał. Będziemy wtedy mogli
wyjaśnić. Bo jeżeli ja się niedokładnie wysłowił to myślę, że też w drugą stronę. Dziękuję
serdecznie.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek- Znaczy Pan nie przeprasza, jeśli Pan się
niedokładnie wysłowił, a ja Pana nie rozumiem. Po prostu Panie przewodniczący nie
rozumiem o co Panu chodzi.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

Dziękuję Pani skarbnik. Myślę, że

wyjaśnimy to. Napiszę stosowny wniosek o wyjaśnienie. Rozumiem, że stosowne umowa
również pomiędzy powiatem a Gminą Koronowo zostanie podpisana, na dotacje.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Zgodnie z projektem uchwały, który został
dołączony, jest napisane w §3 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. W związku z
tym, żeby można było w ogóle podpisać umowę z powiatem bydgoskim na to zadanie, to
najpierw musimy mieć od Państwa upoważnienie. I dopiero wtedy będziemy mogli stosowny
dokument przygotować, przesłać. I dopiero wtedy nastąpi finansowanie w oparciu o zawarta
umowę. I tak jak powiedziałam zrobi to burmistrz. I żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości
jest to procedura stosowana od lat wielu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Zamykam dyskusję. Przystępujemy

do głosowania . A proszę bardzo Pani radna Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie przewodniczący dokładnie pamiętamy co działo
się na komisji, na posiedzeniu wspólnym komisji. I dokładnie zadałam pytanie, czy kwota,
która jest przeznaczona jako pomoc dla powiatu i na utrzymanie. Czy to są wydatki bieżące
na utrzymanie, czy to są wydatki inwestycyjne? Tylko tego dotyczyło moje pytanie. Także ja
nie wiem skąd pytanie Pana przewodniczącego i cała ta dyskusja tutaj wywołana.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Zamykam dyskusję. Przystępujemy

do głosowania jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie
19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/27/18 uchwały w sprawie udzielania powiatowi
bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2019 i zawarcia w tej
sprawie umowy pomiędzy Gmina Koronowo a powiatem bydgoskim.
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12a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
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 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy odczytywali, o
wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek – Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem,
który stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy
Koronowo w dłuższym okresie czasu. Jej dostosowanie wynika z potrzeby uaktualnienia
informacji dotyczącej dochodów, wydatków do zmian, które pojawią się w uchwale
budżetowej na dzisiejszej sesji. Myślę, że jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania, wątpliwości
to ja oczywiście tych informacji udzielę Państwu. Niemniej to co się zmieniło, co jest istotne z
punktu widzenia tego dokumentu, to przede wszystkim zmiany kwot dochodów, po stronie
wydatków. Natomiast wynik budżetu jest niezmienny na ten moment on wynosi 4.680.000,00
zł i chciałabym również zwrócić uwagę, że nie ulegają zmianie przychody i rozchody budżetu
Gminy Koronowo i dług Gminy Koronowo na koniec 2018 roku wynosi14.372.696, 00 zł.
wskaźniki wynikające z ustawy o finansach publicznych są spełnione i można śmiało
powiedzieć, że te relacje nie ulegają zmianie, nie są zakłócone, budżet jest bezpieczny.
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
19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/28/18 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
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12b. Rozpatrzenie 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 przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy odczytywali, o
wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek szczegółowo omówiła zmiany dokonane w budżecie
gminy Koronowo na rok 2018.
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
19 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr IV/29/18 zmieniającą uchwałę w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
12c.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych
kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
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 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – o wprowadzenie proszę Panią
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Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek Uchwała, którą tutaj bym chciała Państwu
zaprezentować to jest oczywiście procedura stosowana nie tylko przez naszą gminę i od lat
wielu. I ona sprowadza się do tego, że umożliwia samorządowi w roku przyszłym czyli w 2019
realizować zadania, których nie udało nam się z różnych powodów zakończyć w 2018 roku.
Dzięki wyrażeniu przez Państwa zgody na takie postępowanie będziemy mogli do 30 czerwca
2019 roku realizować zadania, które są ujęte w załączniku Nr 1 do projektu tejże uchwały.
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
19 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr IV/30/18 w sprawie ustalenia wykazu

niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12d. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie 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 przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – o wprowadzenie proszę Panią
Kierownik Katarzynę Radtke – Izbaner.
Kierownik Wydziału

Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

Gospodarki Gruntami i

Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke-Izbaner – zmiana uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Koronowo na rok 2018 podyktowana jest wytycznymi prokuratury,
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która weryfikowała akt prawa miejscowego i podniosła, że w myśl zasady techniki
prawodawczej w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów innych aktów
normatywnych, w tym przypadku definicji ustawowych. W związku z powyższym, w
dotychczasowej uchwale wykreśla się definicję zwierząt bezdomnych i definicję kotów wolno
żyjących. W myśl ustawy o ochronie zwierząt projekt uchwały został przekazany do
zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii i zarządom obwodów łowieckich i
organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. Do końca marca
2019 r. zobligowani będziemy zatwierdzić nowy program ochrony nad zwierzętami na 2019 r.

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
19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IV/31/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Koronowo na rok 2018.

12e. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
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?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Kierownik Wydziału

Rolnictwa, Ochrony Środowiska,

Gospodarki Gruntami i

Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke-Izbaner – ta uchwała, podobnie jak
uchwała wcześniejsza podyktowana jest wytycznymi prokuratury. W związku z powyższym w
uchwale dotychczasowej wykreśla się definicję pojęć ustawowych takich jak: pojemnik,
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kontener, worek, udostępnianie, udostępnienie. Ponadto z uwagi na fakt, że regulamin
powinien zawierać również wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami dodaje się § 12, który określa zasady dla właścicieli nieruchomości odnośnie
zminimalizowania powstających odpadów komunalnych. Zgodnie ze wskazaniami ustawy o
utrzymani czystości i porządku w gminach projekt uchwały został przedłożony do
zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. I taką
pozytywną opinię otrzymaliśmy.
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
19 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr IV/32/18 zmieniającą uchwałę w sprawie

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.

12f. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
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?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Kierownik

Wydziału

Rolnictwa,

Ochrony

Środowiska,

Gospodarki

Gruntami

i

Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke-Izbaner – zmianę w tej uchwale
wprowadzamy na wniosek przewoźnika świadczącego usługi na terenie Gminy Koronowo przystanek przy ul. Letniskowej w Koronowie – aby umożliwić bezpieczny dojazd do placówek
oświatowych dzieciom z okolic Tuszyn.
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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
19 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr IV/33/18 w sprawie określenia przystanków

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12g. Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta i gminy
Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał treść Apelu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – czy do tej treści macie Państwo
jakieś uwagi? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych jednogłośnie
19 głosami „za” podjęła Apel Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 grudnia 2018 r. w
sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie miasta i gminy
Koronowo.

13. Zapytania, wnioski i informacje.
Pan Radny Tomasz Gordon – nie mam wniosku, mam taką uwagę, podziękowania w
zasadzie organizatorom tej ostatniej sesji, ponieważ chciałem podziękować za to uroczyste
wprowadzenie sztandaru Gminy na tę salę. Proszę Państwa, ten sztandar ufundowali Radni.
Nie Rada, tylko Radni, do tego się dołożył Pan Burmistrz Stanisław Gliszczyński, Pan
Skarbnik Tomasz Angielczyk i Pani Sekretarz Barbara Sosnowska, w tamtej jeszcze kadencji.
I to odbyło się na 645. rocznicę urodzin Koronowa. Teraz było 650. I po raz pierwszy
wniesiono ten sztandar, padła komenda sztandar Gminy wprowadzić, zabrzmiały fanfary i tak
przed Radą i społeczeństwem wprowadzono ten sztandar. Dlaczego to mówię, ponieważ
uważam, że sztandar to jest świętość, to jest dusza każdej jednostki. Tak długo istnieje
jednostka, dopóki ma sztandar i temu sztandarowi należy się szacunek. I ważniejsze
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uroczystości właśnie powinny się odbywać przy obecności tego sztandaru. Jeszcze raz
dziękuję.
Pani Radna Ewa Szymańska – ja mam jeden wniosek, zacznę może od zapytania w imieniu
mieszkańców miejscowości Huta. Na jakim etapie jest sprawa dotycząca nakładki asfaltowej
Huta – Wiskitno. Z wydziału inwestycji, od Pani Kierownik otrzymałam informację, że takiej
nakładki nie ma i nie będzie. Podczas zebrań wiejskich było zapewnienie dla mieszkańców,
że taka nakładka powstanie. Z tego co się orientuję, były także oględziny tej drogi, na jakim
poziomie jest budowa tego odcinka i moje pytanie co dalej w tej sprawie i jaki jest dalszy etap
postępowania. I zapytaniem, wiem, że to się łączy też z budżetem, który jest już ustalony na
2019 rok, ale też taka prośba w imieniu mieszkańców Huta – składam wniosek o
przeprowadzenie kapitalnego remontu świetlicy przy OSP Huta. Pomieszczenie, którym jest
świetlica, za chwilę nie będzie nadawać się do użytku, zniszczony dach po nawałnicy w 2017
r. został bardzo mocno uszkodzony, przez co powstają zacieki na ścianach oraz jest tam
ogromna wilgoć. Proszę również w miarę możliwości finansowych o zabezpieczenie
jakichkolwiek chociaż minimalnych środków i o przychylne rozpatrzenie tego wniosku.
Pan Radny Mariusz Weleziński – mam dwa pytania. Pierwsze- chodzi mi o 4 posiadłości
przy ul. Szosa Kotomierska, gdzie z przyczyn technicznych nie ma możliwości podłączenia
się do kanalizacji. Chciałbym się dowiedzieć dlaczego tak jest, gdzie tutaj wyszedł błąd, na
jakim etapie budowy i czy można to w jakiś sposób naprawić. Drugie pytanie dotyczy tych
monitorów, które są np. w ośrodku zdrowia, gdzie przedstawione są informacje, czy tam tez
nie można wstawić informacji o profilaktyce zdrowia. Często pacjenci borykają się z takimi
problemami, o których wstydzą się rozmawiać, a myślę, że to będzie dobry pomysł na to,
żeby poinformować ich też do jakiego specjalisty w jakiej dziedzinie medycyny z takim
problemem mogą się zgłaszać.
Pan Radny Piotr Mitera – termomodernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy
Koronowo, wiem, że ma powstać komisja mająca działać w zakresie tego zadania. I moje
pytanie – na jakim to jest etapie, kiedy zostanie powołana?
Pan Radny Tomasz Skotnicki – mam pytanie do Pana Przewodniczącego w związku z
licznymi pytaniami docierającymi do mnie ze strony mieszkańców odnośnie zdrowia Pana
Przewodniczącego i przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy prawdą jest, że Pan
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Przewodniczący przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim i od kiedy, do kiedy to zwolnienie
lekarskie

jest

przewidziane

i

czy

to

nie

wpływa

na

prowadzoną

przez

Pana

Przewodniczącego pracę w urzędzie, w radzie.
Pan Radny Maciej Szlagowski – jako przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa,
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza, do
zarządu gminy, czyli do burmistrza i zastępców, bo w zależności który będzie na komisji, do
tego aby w ramach zadania takiego jak powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych czy
ulepszanie nawierzchni dróg gminnych przedstawiać na posiedzeniach komisji konkretne
lokalizacje odcinków, które zamierza zarząd, czyli władza wykonawcza wprowadzać.
Ponieważ my uchwalamy na sesji oczywiście całość zadania, natomiast chodzi o
uszczególnienie, żeby oczywiście też nasi wyborcy mieli informację kiedy dane odcinki będą
wykonane, to jest moja prośba jako przewodniczącego komisji.
Pan Radny Tomasz Skotnicki – jeszcze jeden wniosek do Pana Burmistrza, proszę o
informację dotyczące działalności orkiestry przy M-GOKu oraz innych zespołów, które tam się
mieszczą i tam pracują, koszty działalności i planowane działania w związku z tym.
Pan Radny Piotr Kazimierski – składam wniosek do Pana Burmistrza o udzielenie informacji
na temat toczących się od roku 2016 do 2018 postępowań administracyjnych na terenie
miasta i gminy Koronowo w zakresie naliczania opłat adiacenckich.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - zgodnie z zapisem statutowym
odpowiedzi udziela Pan Burmistrz Grygorewicz, tak?
Zastępca Burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz – odpowiadając Pani Ewie
Szymańskiej, my mamy pod hasłem, tak dumnie brzmiącym „ulepszenie nawierzchni dróg”
zapisane środki. Myślę, że tutaj konsumuje to również moja wypowiedź pytanie Pana Macieja
Szlagowskiego, że w tej pozycji będziemy rozmawiali na właściwej komisji. Druga rzecz, o
której mówił tutaj jeszcze w przedmiocie tych dróg Pan Radny Szlagowski – ta pozycja w
budżecie pod nazwą „utwardzanie gruzem” była zawsze łączona z pozycją fundusz sołecki i
tą działkę przez wiele lat oddawaliśmy jako swoistą kompetencję sołtysów i rad sołeckich.
Jeżeli Państwo pozwolą, to proponowałbym pozostać przy tej wypracowanej, dobrej,
świeckiej tradycji, czyli tutaj jak najbardziej dyskutujmy, natomiast tą część jednak
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proponowałbym pozostawienie, że tak powiem, w gestii sołtysów i rad sołeckich, które są też
elementem naszego życia i przez ileś lat wypracowaliśmy tutaj dobrą procedurę, więc myślę,
że byłoby to właściwe. Kwestia…
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Panie Burmistrzu, jeżeli można, bo
przejdziemy do punktu 14. Składanie interpelacji, a wtedy w punkcie 15. mamy odpowiedzi na
zapytania i interpelacje. Czy są jeszcze inne zapytania?

14. Składanie interpelacji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – czy ktoś z państwa Radnych chce
złożyć interpelację ? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu 15.

15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania .
Zastępca Burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz – Panie Przewodniczący było
zapytanie

Pana

Radnego

Kazimierskiego

abyśmy odpowiedzieli

na

piśmie,

Pana

Skotnickiego również na piśmie. Kwestia analizy Szosa Kotomierska, Al. Wolności też byśmy
poprosili o odpowiedź na piśmie, bo to wymaga dłuższego wytłumaczenia. Myślę, że Pani
Radnej już odpowiedziałem, Panu Radnemu Szlagowskiemu też.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - ja tylko odczytam § 41 Statutu, pkt. 4,
Panie Mecenasie, odpowiedzi na wnioski i zapytania udziela burmistrz lub wyznaczona przez
niego osoba, ustnie na sesji bądź w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty jego
wpływu do adresata, jeżeli jego bezpośrednia odpowiedź na pytanie lub wniosek nie jest
możliwa. I rozumiem, że z tego tytułu… ale jeszcze tak, Pan Radny Mitera,
Zastępca Burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz – w przedmiocie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „modernizacja oświetlenia drogowego” nie ma i nie będzie i nie
może być żadnej komisji i z prostej przyczyny, jest to program unijny. Myślę, że po świętach
podpiszemy umowę. I to jest temat zamknięty. Na pewno chodziło Panu Radnemu o tą
kwestię związaną z budową oświetlenia na terenie gminy Koronowo. I funkcjonowała taka
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komisja i myślę, że po nowym roku tutaj odniesiemy się do tego, czy będzie funkcjonować w
tym składzie byłym, czy innym, no bo tam było część radnych, którzy już tymi radnymi nie są,
więc na pewno wymaga zmian.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - chciałbym się odpowiedzieć do Pana
Radnego Mitery, chciałem powiedzieć, że tę komisję powołamy niezwłocznie, mam nadzieję,
że w drugiej połowie stycznia bądź na początku lutego, abyśmy mogli jeszcze objechać te
tereny wnioskowane, że tak powiem o wczesnej porze, ale żeby było ciemno.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - szanowni Państwo, jeszcze jedno
zapytanie, na które oczekuje, myślę – nie tylko Pan Skotnicki, odnośnie zdrowia. Moje
zdrowie ma się w miarę dobrze, jestem w trakcie leczenia, nie wykonuję pracy zarobkowej.
Czy są inne pytania?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - proszę o zgodę na zwrócenie się do
Radnych, nie z zapytaniem, nie z odpowiedzią, tylko z informacją Burmistrza nie
międzysesyjną, po prostu ludzką, o tak powiem Chciałem tutaj z tego miejsca, pana
przewodniczącego serdecznie zaprosić na spotkanie mikołajkowe, można t o tak nazwać.
Tutaj Jarmark Bożonarodzeniowy . W punkcie o godz. 15.30 bodajże jest taki punkt w
programie, do którego pozwoliłem sobie wnieść śpiewanie kolęd przez radnych. Dlatego
radna Panią Karwat zapraszam tutaj do mnie. Jest to jedna z inicjatorek tego
przedsięwzięcia. Zapraszam Państwa żebyście wzięli w tym udział Jako takie wiążące słowo
od Państwa proszę żebyście przyjęli po śpiewniku i po czapce Mikołaja i jutro spotkamy się
na rynku i pokażemy naszym mieszkańcom naszą ludzką twarz. Serdecznie zapraszam, a
Panią radna proszę o rozdanie śpiewników i czapek.
19. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – czy są jeszcze jakieś inne informacje,
wnioski? Nie widzę, w związku z tym, z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam IV sesję
Rady Miejskiej w Koronowie, jednocześnie życząc wszystkim spokojnych, zdrowych świąt
Bożego Narodzenia, niech ten czas tak naprawdę pozwoli nam wspólnie z rodzinami
odpocząć w radosnej atmosferze, nadchodzący rok niech będzie dla państwa wszystkich
rokiem szczęśliwym, życzę Państwu również zdrowia, wytrwałości, czego sobie i Państwu
wszystkim życzę, wchodząc w nowy rok, abyśmy mogli realizować wszystko to, czego
oczekują nasi mieszkańcy.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 14.25.
Koronowo, 29 stycznia 2019 r.
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