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OR-RM.0002.1.10.2019
Protokół Nr V/19
z obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 30 stycznia 2019 r. i 11 lutego 2019 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 V sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady V sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński. Przedstawił treść klauzuli informacyjnej dot.
transmisji obrad sesji.
Przewodniczący rady Miejskiej w Koronowie Stanisław Gliszczyński - Przewodniczący rady
powitał uczestników obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący rady Miejskiej w Koronowie Stanisław Gliszczyński - Szanowni Państwo,
chciałbym Państwa prosić o uczczenie minutą ciszy zmarłego, a tak naprawdę
zamordowanego

długoletniego

samorządowca

prezydenta

Gdańska

Pana

Pawła

Adamowicza.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził
prawomocność obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
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W sesji udział wzięło 17 radnych na ogólny stan 20 radnych.
Nieobecni Radni: Pan Stanisław Sikorski, Pani Katarzyna Karwat, Pan Artur Koper.
Lista obecności Radnych

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu (z dnia

30.01.2019 r. oraz z dnia 11.02.2019 r.)
Przewodniczący Rady powitał uczestników obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Witam serdecznie:
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,
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 wydziałów i pracowników UM w Koronowie,
Komendanta Miejskiego Policji w Koronowie Pana Radosław Karabana
i bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych mieszkańców gminy Koronowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Stanisław Gliszczyński
- Szanowni Państwo, chciałbym Państwa prosić o uczczenie minutą ciszy zmarłego, a tak
naprawdę zamordowanego długoletniego samorządowca prezydenta Gdańska Pana Pawła
Adamowicza.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Stanisław Gliszczyński
– W związku z tym, iż ta fala nienawiści przeniosła się również do naszej gminy.
To zastraszanie radnych, nie tylko Klubu Ziemi Koronowskiej, fala zaszczucia, hejtu oraz
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przede wszystkim ze względu na stan emocjonalny, nie pozwala mi uczestniczyć
w dzisiejszej sesji i prowadzić dzisiejszych obrad. W związku z tym przekazuje prowadzenie
obrad I wiceprzewodniczącemu, a tak naprawdę wiceprzewodniczącemu najstarszemu
wiekiem Panu Wojciechowi Orlińskiemu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Wojciech Orliński
– Przykre to, Panie burmistrzu, Szanowna Wysoka Rado bacząc już na szron na mojej
głowie i szacunek dla własnych zasad w tej sytuacji nie mogę poprowadzić tej sesji.
W związku z tym rezygnuję z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie
i dzisiejszej sesji ja prowadził nie będę.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Mirosława Holka
– W takim razie ja chciałabym zabrać głos w związku z apelem do Państwa radnych.
- W ostatnich dniach widzieliśmy co mogą zrobić słowa nienawiści. Jest wiele apeli ze strony
rządzących, aby zastanowić się nad swoim postępowaniem i głośno „nie”. „Nie dla hej
tu, „nie” dla mowy nienawiści. Wielu z Państwa bilo się w pierś przy ślubowaniu – tak mi
dopomóż Bóg, czy te słowa są w naszych sercach? W naszych sumieniach? Czy tylko
je wypowiadaliście z potrzeby medialnej? Idąc dalej, chcę do was zaapelować. Jesteśmy
radnymi, przedstawicielami naszej gminy, naszych wyborców. Apeluję o to, by rozmawiać,
dyskutować, wspólnie radzić o przyszłości naszej gminy. Nie ma i nie będzie przyzwolenia
z mojej strony na poniżanie i okrzyki agresji. Posłużę się przykładem z I sesji i okrzyki
jednego z sympatyków Klubu Radnych „Koronowo Budzi Się” przy uroczystym zakładaniu
insygniów Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Koronowie. Cytuję: „pętle mu załóżcie!”
Proszę Państwa, ta sama osoba zostaje powołana na członka Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członka Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczerze? Obawiam się w jaki sposób będą takie
osoby wyprowadzały z nałogów osoby uzależnione?! Kolejna sprawa to chęć odwołania
Przewodniczącego Rady. Po zaledwie czterech sesjach Klub Radnych „Koronowo Budzi Się”
wnosi o odwołanie Przewodniczącego. Nawet nie jesteście w stanie swoimi słowami napisać
uzasadnienia w sprawie odwołania Przewodniczącego. Przecież zarzuty, które przedstawiacie
są

identyczne z tymi, które przedstawiono Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Żninie

w 2018 roku. Dziwnym trafem większość zdań różni się tylko danymi osobowymi
przewodniczących i nazwą miast. Patrząc na wasze poczynania, mam wrażenie, że będziecie
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działać tylko na zasadzie kopiuj-wklej. Tylko weźcie pod uwagę, że nie wszystkie dokumenty
z innych gmin są dobre dla Koronowa. Szanowni Państwo, jakże jesteście przewidywalni.
Nie jestem w stanie powiedzieć po kilku spotkaniach jakim burmistrzem będzie Pan Patryk
Mikołajewski, jakim radnym, jakim radnym pan Koper, pani Karwat, pan Mitera. Ja sama nie
wiem czy podołam wszystkim oczekiwaniom. Tak naprawdę dopiero zaczęliśmy wspólną
pracę. Ja nie widzę powodów do odwołania Przewodniczącego. Na sesjach każdy radny mógł
zabrać głos, choć nie jeden raz były to tzw. docinki bądź drwiny w stronę Przewodniczącego.
Osobiście nie słyszałam, żeby Przewodniczący do kogoś z radnych odezwał się
w niekulturalny, agresywny sposób. Natomiast słyszałam od mieszkańców Gminy, proszę
Państwa, takie słowa, cytuję: „nasz komitet chce krwi”. Nie, nie będzie żadnej krwi. Nie wolno
wam tego słowa używać. Te słowa powodują to, że mieszkańcy Gminy nastawiani są przeciw
sobie. Takim zachowaniem dzielimy naszych mieszkańców. Wreszcie takie słowa
przypominają mi o Gdańsku, o Prezydencie Adamowiczu, który został zamordowany przez
tego typu przesłanki. Apeluję do Was, Wysoka Rado o zachowanie rozsądku. Każdy z nas ma
plany, pomysły na dobrze działającą gminę. Zatem szczerze bierzmy się do pracy, ale razem,
razem, bo razem odpowiadamy za Gminę Koronowo. Wcale nie musimy się ze sobą
zgadzać, aby się nawzajem szanować. Dziękują. Przepraszam nie jestem w stanie dalej
poprowadzić sesji, dziękuję.

Radca Prawny Pan Rafał Bułka
– Proszę Państwa ja chciałem zwrócić uwagę, że Statut przewiduje wskazywanie przez
przewodniczącego i wiceprzewodniczących kto ma poprowadzić sesję. Szczególnie jeżeli
wiceprzewodniczący jest obecny. Jest jego obowiązkiem prowadzenie sesji.
To mamy radnego najstarszego wiekiem, który poprowadzi sesję.

Radny Pan Olech Raddatz
– Panie mecenasie, nie wiem czy to jest prawnie dopuszczalne? Jeśli nie ma nikogo z rady
z przewodniczących. Czy możemy tak zrobić?
Radca Prawny Pan Rafał Bułka
- Przewodniczący wskazał kto powinien poprowadzić sesję. Wiceprzewodniczący złożył
rezygnację. Pozostaje II wiceprzewodniczący, którego wskazano do przeprowadzenia sesji
i odmawia jej prowadzenia. Pozostaje wskazanie osoby, więc albo teraz mamy do czynienia
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z sytuacją, w której wiceprzewodniczący nie dopełnia swoich obowiązków. No nie będę
tu tłumaczył konsekwencji takiego zachowania. Chyba, że złożył rezygnację. Mamy w takiej
sytuacji obowiązek sesję prowadzić. A pozostaje nam najstarszy radny wiekiem.
Radny Pan Olech Raddatz – Moim zdaniem to jest niezgodne z prawem.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
- Mam pytanie tylko właściwie nie wiem do kogo można kierować to pytanie, tak?
Czy przewodniczący i wiceprzewodniczący złożyli rezygnację z funkcji, czy po prostu złożyli
rezygnację z tego, że dzisiaj nie chcą prowadzić obrad? Bo nie bardzo rozumiem jak
to wygląda od strony prawnej? Czy jest taka możliwość? Rozumiem, że składają rezygnację
z bycia wiceprzewodniczącymi?
Radca Prawny Pan Rafał Bułka
- ja bym chciał bardzo prosić o chwile przerwy. Chciałbym w spokoju wysłuchać nagrania
z tej części, ponieważ nie za bardzo rozumiem zachowanie zarówno przewodniczącego,
który powiedział, że nie poprowadzi tej sesji i poprowadzi ją wiceprzewodniczący. Jeżeli
dobrze zrozumiałem wiceprzewodniczący zrezygnował ze swojej funkcji, przekazał
prowadzenie obrad rady II wiceprzewodniczącemu. Natomiast nie za bardzo rozumiem
wystąpienie II wiceprzewodniczącego i chciałbym je w spokoju przeanalizować, bo formalnie
rzecz biorąc to II wiceprzewodniczący powinien prowadzić obrady, ponieważ nie jest to jego
widzimisie tylko obowiązek wynikający z objętej funkcji.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - ale kto ma zarządzić tę przerwę?

Radny Pan Tomasz Gordon
– szanowni państwo, pozwólcie, że zabiorę głos i zaproponuję rozwiązanie z tej bardzo
trudnej sytuacji, jaka zaistniała. Nie będę tutaj wypowiadał się i zabierał głosu na aspekty
prawne związane ze statutem, z ustawą o samorządzie itd. Natomiast chodzi o to mi, jako
jednemu z Radnym, którym społeczeństwo powierzyło mandat. I ja muszę to społeczeństwo
reprezentować i tak w zasadzie to musiałbym się spytać moich wyborców- słuchajcie,
co ja mam teraz zrobić, tak? Więc ja proponuję takie coś, Panie Mecenasie, żeby w tej chwili
ogłosić przerwę w tych obradach i spotkać się: przewodniczący klubów, Pan Burmistrz i Pan
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Przewodniczący Rady, ewentualnie mogą być jeszcze wiceprzewodniczący Rady, jeżeli
to jest do przyjęcia, my … proszę?!
Radny Pan Olech Raddatz - może jeszcze przewodniczący komisji stałych jeśli można, tak?

Radny Pan Tomasz Gordon
– no można też tak, przewodniczących stałych komisji. I jeżeli to jest do przyjęcia, spotkamy
się tam we własnym gronie Radnych i porozmawiamy jak wybrnąć z tej sytuacji. Jeżeli to jest
nie do zaakceptowania, to ja w dalszej części głosu nie zabieram.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
- Panie Tomaszu, nie wiem czy ja mogę zabrać głos. Zgadzam się z Pana opinią,
wszystkim.... W tej chwili jako władza wykonawcza muszę

Radny Pan Tomasz Gordon
– przepraszam bardzo, w tej chwili tylko Pan może zabrać głos, bo Pan jest Burmistrzem.
Panu powierzyli mieszkańcy Gminy Koronowo, że ma Pan rządzić gminą, tak
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
- wobec tego, jako władza uchwałodawcza, jeśli macie taką wolę, spotkajcie się,
bo wszystkim nam zależy chyba na tym żeby Rada funkcjonowała. Może spróbujmy jednak
z tego pata wyjść, tak? Pan Przewodniczący Raddatz sugeruje przewodniczących komisji,
dlaczego nie, spotkajmy się. Gdzie Pan Tomasz chce się spotkać? Czy spotkamy się tu,
czy chce Pan wyjść na dół do…?

Radny Pan Tomasz Gordon
– ja proponuję na małej salce, bo to jest salka Rady Miejskiej, a tutaj Państwa przeprosimy,
że no ja przynajmniej nie byłem przygotowany na taką sytuację i trzeba jakoś z tego tutaj
wybrnąć, bo…
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie Tomaszu, starczy nam 5 minut?

Radny Pan Tomasz Gordon
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- bo proszę Państwa to już teraz nie jest tak, bo to jest transmitowane, to ogląda bardzo dużo
ludzi, to idzie w świat. Jaki przykład wyjdzie tutaj z obrad Rady Miejskiej w Koronowie,
no nie mogę pozwolić na to.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie Tomaszu, tylko kwestia formalna,
czy 15 minut jednak zrobimy? Bo 5 minut może nie starczyć tak.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – mogę ja?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - proszę.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
– moja propozycja jest inna, ponieważ w tej chwili jest, nie ma nikogo z rady, kto z Rady
mógłby poprowadzić sesję, ponieważ jest kworum, moja propozycja jest taka, że Pan Henryk
Borowicz jako najstarszy wiekiem, tak jak poprowadził, w takiej sytuacji, jest dopuszczalne
żeby Pan Henryk Borowicz poprowadził obrady, zarządził przerwę i po przerwie spotykamy
się i Pan Henryk Borowicz dzisiaj niech to poprowadzi, dziękuję.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
- tak ja się z tym zgadzam, tylko, przepraszam moi Państwo, dajmy czas i miejsce Radnym
niech porozmawiają, działamy wszyscy razem tak.

Radny Pan Olech Raddatz
- oczywiście porozmawiamy i sprawdzimy czy to jest zgodne z prawem.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
– oczywiście, Pan będzie sprawdzał, czy to jest zgodne z prawem, Radni, Przewodniczący
komisji porozmawiają, dogadają się, po przerwie wracamy, Pan Henryk Borowicz prowadzi
sesję tak, po przerwie oczywiście.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski
- ja przepraszam bardzo, Pan mecenas sprawdza jeszcze statut i ustawę, jakbyście mogli
państwo jeszcze sekundkę poczekać.
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Zarządzono przerwę.

Radny Pan Tomasz Gordon
– prosimy o chwilę uwagi, kończymy tą przedługą przerwę i kilka takich wyjaśnień, poproszę
Pan Burmistrz i Pan mecenas, żeby przekazali nam ci panowie jaka jest sytuacja tutaj w tej
chwili w Radzie naszej, w Gminie i na czym to się dzisiejsze, dzisiejsza sesja, dzisiejsze
to spotkanie nas się dzisiaj kończy. Natomiast ja, nie komentując tego, proszę Państwa,
25 lat pracuję w samorządzie tym tu, pierwszy raz się z takim czymś spotykam i wiecie
Państwo, mam dość duże doświadczenie mam, ale tutaj naprawdę mam, ale tutaj naprawdę
nie mam doświadczenia i tu musi nam bardzo mocno pomóc prawnicy, jest Pan mecenas,
Zastępca Burmistrza to jest też prawnik, no i tu doświadczony bardzo Pan Zastępca II
Bolesław Grygorewicz bardzo doświadczony w pracy samorządu. No musimy to zrozumieć
i z takim powiedzmy dobrym zakończeniem wybrnąć z tej patowej tutaj sytuacji. Kto
pierwszy, Pan Burmistrz?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
– moi Państwo, chciałem tylko powiedzieć, że dwójka wiceprzewodniczących złożyła
rezygnację, wobec tego nie ma kto prowadzić tej sesji. Ja tylko chciałem ze swojej strony
tutaj

powiedzieć,

że

nie

odbędzie

się

ślubowanie

nowo

wybranego

Radnego,

za co przepraszam Państwa, ze nie będziecie tego świadkiem. My nie wprowadzimy naszych
zmian

do

budżetu,

za

co

przepraszam

Pana

sołtysa

tutaj,

z

Dziedzinka,

że nie zabezpieczymy… tzn. zabezpieczyliśmy tutaj środki ale nie wprowadzimy
ich do budżetu, środków na remont drogi Dziedzinek -

Mąkowarsko. Rozbudowy drogi

o chodnik we Wtelnie również nie wprowadzimy teraz do tego budżetu. Nie będziemy mogli
też zapłacić kilku faktur bez zaopiniowania przez Radę. Wypłacić diety radnych to już swoją
drogą. Nie możemy wprowadzić do budżetu 330.000,00 zł na ulepszenie nawierzchni dróg
gminnych. Nie będzie można podpisać umowy na wykorzystanie funduszu sołeckiego
w zakresie powierzchniowego utwardzenia dróg. To tez myślę, że to Państwa powinno
zainteresować. No i nie będzie procedury na zakup agregatu prądotwórczego do GCR-u
o co GCR cały czas wnosi, także… My jako burmistrzowie, jako władza wykonawcza nie
mamy na to żadnego wpływu, dziękuję.
Radca Prawny Pan Rafał Bułka
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– szanowni Państwo Radni, bo musimy teraz ustalić co się stało, ja chciałem tylko zwrócić
uwagę, że nie mamy tutaj do czynienia z przerwą w obradach Rady, ponieważ nikt jej
po prostu nie zarządził. Ponieważ zgodnie z naszym statutem, ja wsłuchałem się dokładnie
w początek nagrania, mamy do czynienia z taką sytuacją, że Przewodniczący powierzył
prowadzenie sesji swojemu Wiceprzewodniczącemu. Kwestia staranności w tym zakresie
i ewentualnej delikatnej konstrukcji psychicznej no to już pozostawiam Państwa ocenie, ale
sytuacja jest taka, że nie upewnił się czy te obrady mogą się odbyć. Wiceprzewodniczący
złożył rezygnację, natomiast II wiceprzewodniczący po prostu bez usprawiedliwienia, bez
racjonalnych przesłanek opuścił posiedzenie Rady nie zarządzając nawet przerwy,
ale z uwagi na fakt, że statut Gminy przewiduje, że nad przebiegiem sesji czuwa
Przewodniczący lub wyznaczeni przez niego wiceprzewodniczący nie ma w tej chwili
możliwości kontynuowania waszych obrad, mimo, że sesja została otwarta i sytuację należy
traktować w kategoriach – zerwania obrad sesji, a nie dokonania przerwy. W tej sytuacji
Burmistrz będzie musiał dokonać tych czynności , do których obliguje go prawo, bo jednak
doszło do sytuacji, w której Radnemu nowo wybranemu, który stawił się na sesji i złożył
oświadczenie,

że

zamierza

wykonywać

mandat

radnego,

uniemożliwiono

złożenie

ślubowania, a tym samym uniemożliwiono mu wykonywanie tej funkcji, ale wpływu
na to, żebyście mogli Państwo kontynuować obrady – ani Burmistrz, ani nikt tutaj nie ma.
Radny senior tych obrad nie może prowadzić, mamy do czynienia z sytuacją, w której
Przewodniczący Rady jest, bo on rezygnacji nie złożył, tylko wyszedł. Także Burmistrz
będzie wykonywał swoje czynności, natomiast wam pozostawiam ocenę tej sytuacji, ale nie
możecie dzisiaj obradować, dziękuję.
…………………
Obrady sesji zostały zerwane.
11 lutego 2019 r. o godz. 10:00 obrady V sesji Rady Miejskiej w Koronowie zostały
wznowione.
Na sesji obecnych było 20 Radnych (nieobecny Radny Pan Stanisław Sikorski).
Przewodniczący przywitał zebranych i poinformował, że obrady sesji są transmitowane i
utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz, że transmisja na żywo
oraz nagrania z sesji dostępne są w BIP Gminy Koronowo.
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Przyjęto również listę obecności z dnia 11 lutego 2019 r.
Na sesji w dniu 11 lutego 2019 r. obsługę prawną zapewniała mecenas Marta Pakmur.
Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad sesji, do wniosków dotyczących zmiany
porządku obrad sesji.
- Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie punktu
Ślubowanie Radnego Rady Miejskiej w Koronowie Pana Patryka Franciszka Boćka,
w związku z Postanowieniem Nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 22
stycznia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego .
Odczytano treść Postanowienia. Postanowienie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego
Protokołu.
- Proponuję aby punkt ten wprowadzić do porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie
jako 3a, czyli zaraz po zatwierdzeniu porządku obrad.
- 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 19 głosami „za”.
- następnie zgodnie z wnioskiem Burmistrza Koronowa Pana Patryka Mikołajewskiego, który
wpłynął 21 stycznia br. o wprowadzenie do porządku obrad V sesji Rady Miejskiej
w Koronowie dodatkowego punktu.
Odczytano treść wniosku. Oto jego treść:
Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miejskiej
w Koronowie w dniu 30 stycznia 2019 r. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uzgodnienia
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projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego”.
- Proponuję aby rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie
Obszaru Chronionego Zalewu Koronowskiego zostało wprowadzone jako punkt 18a.
- 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 19 głosami „za”.
- I następny wniosek, który wpłynął to jest wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
V sesji Rady Miejskiej w Koronowie dodatkowego punktu Odwołanie Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koronowie – odczytano treść wniosku, oto jego treść:
Działając na podstawie art. Podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) jako klub radnych
i jednocześnie radni Rady Miejskiej w Koronowie składamy wniosek o umieszczenie
w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej punktu „Odwołanie Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Koronowie”. W załączeniu przedstawiamy projekt uchwały w tej sprawie”.
- Proponuję aby punkt ten wprowadzić do porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie
jako 21a.
- Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku, proszę o…

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
- chciałabym w tym miejscu poinformować, że zgodnie z brzmieniem ustawy o samorządzie
gminnym na wniosek Klubu Radnych Przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić
do porządku rady, obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały złożony przez Klub
Radnych, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
Także tutaj prosimy o informację, czy te warunki zostały spełnione, jeżeli tak no to należy uznać,
że… to jest bezprzedmiotowe tak.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- to jest wprowadzane do porządku bez głosowania tak? Na tym miejscu, dobrze „okey”, czyli
wprowadzam to jako punkt 21a. W związku z tym porządek obrad sesji… Tak? Proszę ?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
- Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad
sesji punktu 7 oraz 8. Tutaj zaraz uzasadnienie dział finansowy przekaże.
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Pani Barbara Koniarska
- zmiana uchwały dotyczącej WPF jak również zmiana uchwały zmieniającej budżet na rok 2019
jest nieaktualna. 30 stycznia 2019 r. miały być podjęte uchwały, które nie zostały podjęte.
W związku z tym, że decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wypłaty zasiłków,
które musiały być wypłacone do końca stycznia 2019 roku, należało tę zmianę wprowadzić
Zarządzeniem Burmistrza, do czego Pan Burmistrz był umocowany. Pan Burmistrz Patryk
Mikołajewski z tego uprawnienia skorzystał, otóż w dniu 30 stycznia 2019 r. wprowadzono
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.21.2019 zmieniające uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019 r. Budżet został dostosowany do tych zmian,
które wymagały natychmiastowej realizacji. Trudno sobie wyobrazić sytuację, aby z powodu
niepodjęcia

uchwały

mieszkańcy

naszej

gminy

nie

otrzymaliby

zasiłków,

a

gmina

nie odprowadzała terminowo do budżetu państwa dochodów skarbu państwa. Jednocześnie
nadmieniam, że zawiadomienie o sesji otrzymaliśmy w piątek 8 lutego 2019 r. o godz. 13:00,
w związku z powyższym nie byliśmy w stanie przygotować materiałów na dzisiejszą sesję.
Nadmieniam,

że

zgodnie

z

procedurami

egzekwowanymi

przez

obecnego

Pana

Przewodniczącego, nie było możliwości zmiany uchwał, z którymi Państwo Radni mogliby
się zapoznać. W tej sytuacji nie ma innej możliwości jak zdjęcie z porządku obrad
przedmiotowych uchwał. Mamy świadomość tego, że niewprowadzenie uchwał będzie
skutkowało opóźnienie realizacji zadań objętych tymi zmianami. Niemniej sytuacja ta w żaden
sposób nie jest zawiniona przez organ wykonawczy, a ze swojej strony dołożymy starań
aby je wykonać w roku budżetowym. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
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- dziękuję bardzo, czyli są dwa punkty do zdjęcia proponowane przez Pana Burmistrza,
w związku z tym głosujemy za zdjęciem z porządku obrad, tak rozumiem, tak Pani Mecenas?

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
- jeżeli tutaj wpłynął wniosek o zdjęcie tego to musimy przegłosować tak?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- no nie wpłynął tylko został złożony ustnie. Dobrze, czyli najpierw nad punktem 7:
Kto jest za zdjęciem punktu 7 z porządku obrad, proszę o podniesienie ręki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 19 głosami „za”.
Kto jest za zdjęciem punktu 8 z porządku obrad, proszę o podniesienie ręki?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 19 głosami „za”.
- Dziękuję bardzo i mam pytanie do Pani Mecenas, w związku z tym, że taki wniosek również
wpłynął na 7 dni przed, jeżeli chodzi o wprowadzenie punktu 18a. Pan Burmistrz podtrzymał,
był głosowany, to w tym momencie jak należy traktować, ponieważ prosiłbym o wykładnie
prawną z Pani strony tak, na piśmie, po to żebyśmy mogli… bo to są dwa te same działania
a w różny sposób rozstrzygnięte.

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
- jeżeli chodzi o punkt 18a, no to tutaj też głosowanie de facto było bezprzedmiotowe,
bo nawet gdyby nie zostało przegłosowane Pan Przewodniczący ma obowiązek wprowadzić
taki punkt do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- „okey”, to taka opinię prosiłbym aby otrzymać.

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
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- oczywiście.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dziękuję serdecznie. Czy są jeszcze inne wnioski o wprowadzenie do porządku obrad?
Proszę bardzo Pan Radny Gordon.

Radny Pan Tomasz Gordon
- ja nie bardzo tu zrozumiałem to, bo najpierw Pan Przewodniczący tu proponował
wprowadzenie punktu odłownia przewodniczącego rady, Panie mecenas mówi, że to wchodzi
z urzędu, tak? Więc jeżeli tak to jest, jeżeli to wchodzi z urzędu, dobrze, zajmuję tu głos
z tego względu, że jak wszyscy Państwo wiecie, jestem radnym niezależnym i prowadziłem
dość długie negocjacje na ten temat, żeby doprowadzić tę sesję do wznowienia. Między
innymi odbyło się spotkanie w Tryszczynie, dziękuję tu koleżankom i kolegom radnym,
że przyjechaliśmy i żeśmy rozmawiali, jednak można rozmawiać, ale mój wniosek jest taki
i konkluzja ze spotkania w Tryszczynie jest taka, że żeby dzisiaj na tej sesji nie było takiego
punktu o odwołanie czy z pełnienia funkcji przewodniczącego rady przez Pana
Gliszczyńskiego, a Pan Gliszczyński jako przewodniczący zobowiąże się radnym przedstawić
kiedy i w jakim terminie sam złoży rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego rady.
Dlatego też, jeżeli to jest w porządku obrad tej dzisiejszej sesji to ja składam taki wniosek
Panie Przewodniczący, żeby ten podpunkt z tej dzisiejszej sesji wycofać, dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- pani mecenas prosiłbym o… dla mnie to jest procedura taka że, rozumiem że to jest
wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu, tak? W takim układzie…

Radny Pan Tomasz Gordon
- ja to uzasadnienie przedstawiłem, myśmy rozmawiali na ten temat i konkluzja była taka,
żeby nie odwoływać dzisiaj przewodniczącego z pełnienia funkcji. Natomiast Pan
Przewodniczący Gliszczyński zobowiązuje się tutaj przed całą Radą, wszystkimi Radnymi,
złożyć sam rezygnację z pełnienia tej funkcji i określi, myśmy tam określali rozmaite terminy
i takim najbardziej optymalnym, nie zaraz natychmiast, po co to robić… i doszliśmy do tego,
że tak praktycznie najlepiej będzie forma tego typu, że Rada doprowadzi do absolutorium
i po absolutorium Pan Przewodniczący składa rezygnację. Natomiast jeżeli takie rozwiązanie
jest nie do przyjęcia, no to ja proponuję z dzisiejszej sesji ten punkt zdjąć i on ewentualnie
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powróci na następnej sesji czy na następnych, bo chodziło o to, żeby tę sesję
już po porozumieniu w Tryszczynie wznowić dzisiaj 11., żeby to się nie ciągnęło, bo chodziło
o to, że… nie ma dziś tu Pani Skarbnik, ale są sprawy związane z podjęciem uchwał
finansowych potrzebnych do realizacji zadań własnych gminy, więc chciałem tu prosić, Pani
skarbnik nie ma, a to Pani kierownik przekażę, że jeżeli takie coś jest to proszę bardzo
zwracać się do Rady, my jesteśmy w stanie odbyć taką sesję nadzwyczajną wzorem
poprzednich kadencji i taka sesja na przykład najkrótsza w poprzedniej trwała 6 minut, bo jest
potrzebna Panu Burmistrzowi i wydziałowi finansowemu uchwała Rady, bo sam nie może
podjąć takiej decyzji, więc to jest zupełnie inna rzecz. Natomiast wracając do tego punktu
zgodziliśmy się, że to wznowienie sesji było dzisiaj wznowione, te wszystkie uchwały
tu procedować i przyjąć jeżeli są do przyjęcia. Natomiast ten punkt, jeżeli jest tam jeszcze,
no to ja proponuję go z obrad dzisiejszej sesji wycofać.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? proszę bardzo, Pani Radna Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
- ja uważam, że Pan Gordon jako radny ma prawo złożyć wniosek przeciwny z grupą
radnych, przynajmniej sześciu, którzy poprą ten wniosek. Natomiast dzisiaj, o tym, o czym
mówi Pan Radny Gordon to są rozmowy pozaseryjne tak, chodziło tylko i wyłącznie o to,
aby doprowadzić do wznowienia sesji. Natomiast do konkretnych uzgodnień nie doszło
ze względu na rozbieżność zdań.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- teraz mam prośbę do Pani mecenas, ponieważ traktujemy to jako wniosek formalny
zgłoszony na sesji tak? Bo nie bardzo…

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
- to znaczy chyba byśmy musieli prosić Pan Radnego o doprecyzowanie, bo tam się pojawił
jakiś warunek, tak? Nie możemy wprowadzać wniosków warunkowych, tak… jakby nie może
być tak, że Pan mówi, proponuje wniosek ale uzależnia go od warunku, który nakłada na inną
osobę czyli Pana Przewodniczącego. Tutaj jakby musimy to sprecyzować czy to jest wniosek
czy…
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Pani mecenas, dlatego ja zapytałem wcześniej Pana Radnego czy wnioskuje o zdjęcie
z porządku obrad tego punktu, potwierdził, więc tylko chcę potwierdzenia, bo wtedy wiem
co mam dalej robić, czyli że musimy to przegłosować, jeżeli nie będzie podtrzymanego tego
wniosku to nie głosujemy, tylko głosujemy cały porządek obrad, który wcześniej ustaliliśmy

Radny Pan Tomasz Gordon
- jeszcze raz powtarzam, to co mówiłem przedtem to było uzasadnienie do złożenia tego
wniosku i on jest niczym nieuwarunkowany. Nasze rozmowy nie były protokołowane, nie było
tam nic głosowane, to były rozmowy żeby dojść do porozumienia, a jeżeli okazuje się,
że żeśmy nie doszli do porozumienia, w takim wypadku ja jeszcze raz powtarzam – bez
warunków, proszę Pana Przewodniczącego o zdjęcie z dzisiejszej sesji z obrad dzisiejszej
sesji punktu o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Pani mecenas, czyli rozumiemy treść tak?

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
- tak, no tutaj zostało to doprecyzowane przez Radnego.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
- ja mam pytanie do Pana Radnego Gordona, mógłby Pan ten wątek z tą sesją absolutoryjną
rozwinąć, bo myślę, że nie tylko mnie to ciekawi, z tą deklaracja Pana Przewodniczącego?
Nie byłem obecny na obradach, więc chciałbym…
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- ja uprzedzam, nie byłem obecny na spotkaniu i żadnych deklaracji w tym zakresie odnośnie
sesji absolutoryjnej nie składałem, więc może tylko wyjaśnię informacyjnie na ten temat.
Natomiast czy Pan Radny jeszcze w tym temacie?

Radny Pan Tomasz Gordon
- no, jeżeli Pan Przewodniczący mi udzieli głosu żeby poinformować tutaj Pana Burmistrza,
to mogę oczywiście przedstawić.

17
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- proszę bardzo.

Radny Pan Tomasz Gordon
- jak wszyscy wiemy proszę Państwa, po przerwaniu obrad tej V sesji, my w gronie Radnych
ustaliliśmy, że musimy się spotkać i porozmawiać jak z tej sytuacji, bardzo trudnej wybrnąć,
bo życie idzie do przodu i my jako Radni jesteśmy odpowiedzialni za to, że muszą być
realizowane wszystkie zadania własne Gminy. Polegające na tym, że Pan Burmistrz musi
mieć uchwały żeby realizować wszystkie finansowe sprawy, głównie o to chodzi. Chodzi
jeszcze również o przyjęcie rozmaitych uchwał polegających na przekształcaniu gruntów itp.
Natomiast problem polegał na tym, że – nie będę już tego opisywał, jak to się odbyło
na poprzedniej sesji. Natomiast wszyscy Radni tutaj zgodzili się żeby spotkać się poza
terenem, powiedzmy Koronowa, Ratusza i zaproponowałem świetlicę wiejską w Tryszczynie.
Zostało to zaakceptowane i Radni stawili się. Oczywiście nie wszyscy, ci, którzy byli chorzy
czy nie mogli przyjechać, no to ich było chyba czterech, czy pięciu, to już nie pamiętam.
Usiedliśmy wspólnie przy stole, faktem jest, że to był tak historyczny 5.02., w przeddzień
6.02., a 6 lutego 30 lat temu odbył się w Polsce duży okrągły stół gdzie zapadły decyzje
doprowadzające do tego, że dzisiaj mamy demokrację. A myśmy usiedli, no nie miałem takiej
możliwości żeby tam urządzić okrągły stół, więc żeśmy usiedli przy normalnym prostym stole
i odbyliśmy bardzo długą rozmowę, dotyczącą jak z tej sytuacji wybrnąć, rozmaite propozycje
były i jak już wspomniałem, że to było spotkanie, tak jak tutaj Pani Basia powiedziała,
że to było spotkanie, nie było protokołowane, nie było podpisanych żadnych list obecności
itp., tylko chcieliśmy doprowadzić do takiego kompromisu, żeby tę sesję jednak rozpocząć,
dokończyć, potem dalej rozmawiać na ten temat. I jednym z takich najbardziej takich tych
momentów to było to, żeby dzisiaj na tej wznowionej sesji nie odwoływać przewodniczącego
rady Pana Gliszczyńskiego, przejść do porządku bez tego, Pan Gliszczyński jako Radny
określił i złożył taką deklarację, chociaż nie było Pana Gliszczyńskiego, ponieważ w tym
czasie był w szpitalu i że po powrocie sam złoży i określi kiedy. Rozmaite sytuacje były, takim
najbardziej optymalnym wg mnie było po uzyskaniu absolutorium, następna sesja odbywa
się, bo absolutorium jest w maju, w czerwcu odbywa się sesja i Pan Przewodniczący
na tej sesji składa rezygnację z pełnienia funkcji. Okazuje się, że nie, nie można tak zrobić,
no to dlatego ja na dzisiejszej sesji składam wniosek żeby to wycofać i będziemy dalej
rozmawiać jak z tej trudnej sytuacji wybrnąć. Tyle mojego wyjaśnienia.
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Pan Radny Bogusław Guziński
- ja chciałbym żeby w sposób jednoznaczny właśnie rozstrzygnięto tę kwestię, muszę
to wiedzieć. Bo wiem, że to w innym trybie składano ten wniosek czyli 6 Radnych, a czy jeden
Radny może taki wniosek wycofać z porządku obrad, proszę mi to jednoznacznie określić.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- to może Pani mecenas? Uważam, że na sesji w każdej chwili radny może złożyć taki
wniosek.

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
- jeżeli potraktujemy to jako wniosek formalny, to radny może taki wniosek złożyć, tylko są
kwalifikowane wymogi do przegłosowania tego wniosku. Tylko ja tutaj pozwoliłam sobie też
zwrócić uwagę Panu Przewodniczącemu na jedną rzecz, mamy te wszystkie wnioski, Radni
muszą głosować większością w odniesieniu do ustawowego składu rady, którego cały czas
nie mamy bo nie zostało odebrane ślubowanie od pana Radnego… dokładnie i to jest ich 21.
A tak naprawdę jeden Radny, nie zostało od niego cały czas odebrane ślubowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Pani mecenas, szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, prosiłbym o taką propozycję, żeby
nie było sytuacji, w której ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek uwagi, że doprowadzono
specjalnie do sytuacji, w której uniemożliwiono głosowanie, proponuję w tym momencie
przyjęcie ślubowania od Pana Radnego Pana Patryka Boćka, w tym momencie, żeby mógł
brać udział pełnoprawnie w głosowaniu nad porządkiem obrad. Czy Państwo wyrażacie
zgodę? Przez aklamację, dziękuję serdecznie. Panie Patryku prosiłbym o złożenie
ślubowania. Państwa proszę o powstanie.
Pan Radny Patryk Bociek złożył ślubowanie. Oto jego treść: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg.”
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- przechodzimy do głosowania wniosku złożonego przez Pana Radnego Tomasza Gordona
dotyczącego zdjęcia z porządku obrad punktu 21a.
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- rozumiem Pani mecenas, że w procedurze głosowania… ale mogę udzielić głosu, tak? Żeby
nie było… proszę bardzo.

Radny Pan Piotr Kazimierski
- my uważamy, że należy też zmienić… tutaj powiedzieć jedną kwestię. My dzisiaj
spotykaliśmy się po raz kolejny, na dole na sali rozmawiając. Pan Przewodniczący stwierdził,
że on jest gotowy złożyć rezygnację w sierpniu. Na co my stwierdziliśmy, że to jest za długi
termin. Próbowaliśmy rozmawiać nad innym terminem, ale Pan Przewodniczący wyszedł, nie
chciał z nami w ogóle rozmawiać. Panie Tomaszu, to samo było w Tryszczynie, ja mówiłem –
rozmowa jakakolwiek na temat tego co ma zrobić Pan Przewodniczący bez jego obecności
jest całkowicie bezcelowe. Bo co innego my ustalaliśmy, my pokazujemy, że możemy
rozmawiać, my siedzieliśmy 3 godziny w Tryszczynie i my potrafiliśmy rozmawiać. Pan
Przewodniczący nie potrafił z nami rozmawiać przez 10 minut. Więc ja powiem szczerze
Panie Tomaszu, że nie bardzo jest tu wiele nad czym dalej rozmawiać w takim gronie bo
będzie wyglądało to podobnie. Bo jest tu sytuacja, albo jest tak jak chce Pan Przewodniczący,
albo żadna inna, a to przepraszam bardzo nie nazywa się kompromis.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dziękuję, oczywiście nie potwierdzam słów Pana Kazimierskiego, mogę tylko dodać, że z
mojej strony macie Państwo pewien głos, że ten punkt będzie w porządku obrad, ponieważ
będę głosował za tym żeby ten punkt pozostał i niech rozstrzygnie rada w głosowaniu tajnym
o odwołaniu bądź pozostawieniu. Ja ze swojej strony taką deklarację składam i publicznie ją
za chwilę wykażę. Nie jestem osobą, która będzie prowadziła jakieś gierki, tym bardziej
polityczne. Ale w związku z tym, że Pan Radny złożył wniosek jestem zobowiązany i
zobligowany do przegłosowania tego wniosku. W związku z tym, czy są jeszcze jakieś inne
pytania w tym zakresie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do procedury głosowania:
Głosowanie:
- Kto jest z Pań i Panów Radnych za zdjęciem z porządku obrad punktu 21a dotyczącego
odwołania przewodniczącego rady? Proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki.
Proszę

również

- Kto jest za?
- Kto jest przeciw?
- Kto się wstrzymał?

wiceprzewodniczących

o

przeliczenie

głosów,

proszę

bardzo
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- 8 głosami „za”, 10 „przeciw”, 2 „wstrzymującymi” punkt pozostaje w porządku obrad.
Tak, Pani mecenas? Bo nie osiągnęliśmy wielkości bezwzględnej ustawowego składu rady,
czyli 11 głosów „za” powinno być, żeby wniosek został przyjęty.

Radca Prawny Pani Marta Pakmur
- tak dokładnie, powinna to być bezwzględna większość ustawowego składu rady.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dziękuję bardzo, czy są inne wnioski o zmiany w porządku obrad? Nie widzę, w związku
z tym dzisiejsze wspólne obrady będą wyglądały w sposób następujący:
4. Przyjęcie protokołu z obrad: III i IV 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 ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Koronowie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Rady Miejskiej w Koronowie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej
w Koronowie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Miejskiej w Koronowie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet
oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady
Miejskiej w Koronowie na rok 2019.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego "WĄSKOTOROWA" dla terenu położonego
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w Koronowie, gm. Koronowo.
15. Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

uchwalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą II" dla terenu położonego
w Tryszczynie, gm. Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu

zagospodarowania

przestrzennego

"OGRODOWA"

dla

terenu

położonego

w Koronowie, gm. Koronowo.
a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Zalewu Koronowskiego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których
Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2019 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy
Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których
udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w schroniskach dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo.
a) Odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
20. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2019 rok.
21. Sprawozdanie

z

działalności

Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie
potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
23. Zapytania, wnioski i informacje.
24. Składanie interpelacji.
25. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
26. Zamknięcie obrad V sesji.
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Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad: III i IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu czwartego porządku obrad sesji, do przyjęcia protokołu z obrad
III uroczyste sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbyła się w dniu 18 grudnia br. Protokół
ten jest zamieszczony dla Państwa na eSesji.
- Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr III/18 z III 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 20 głosami „za”.
- Przystępujemy teraz do przyjęcia protokołu z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która
odbyła się w dniu 21 grudnia br. Protokół ten jest zamieszczony dla Państwa na eSesji.
Proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr IV/18 z IV 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 20 głosami „za”.

Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu piątego porządku obrad sesji, czyli do punktu sprawozdanie
Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski odczytał sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Protokołu.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- czy są do tego sprawozdania jakieś pytania? Nie widzę.
Ad. 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu szóstego porządku obrad sesji, do informacji przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach,
Oto jej treść:
Na IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbyła się 21 grudnia 2018 r. oraz
w okresie międzysesyjnym radni interpelacji nie złożyli.
Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu siódmego porządku obrad sesji, rozpatrzenie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu
Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
Odczytano treść Uchwały Nr V/34/19 Rady Miejskiej w Koronowie.
- Otwieram dyskusję. Czy Państwo macie jakieś pytania?
- Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania nad przedstawionym projektem
uchwały.
- kto jest za projektem uchwały, głosujemy na tabletach, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
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Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu ósmego do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- a, przepraszam, imienne głosowanie, przepraszam, tak, zostało przegłosowane, ale nie było
głosowania imiennego tak? Pani mecenas?

Radca Prawny Marta Pakmur
- tak, prosimy o reasumpcję głosowania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- czyli należy przeprowadzić reasumpcję głosowania? Dobrze, to proszę o przeprowadzenie
głosowania Panią Przewodniczącą. Jeszcze raz wracamy do punktu 9., czyli 7. aktualnie
porządku obrad.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
- ja bym się chciała tutaj odnieść do ustawy, Pani mecenas, głosowanie jawne na sesjach rady
odbywa się na sesjach za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych. Więc ja nie widzę potrzeby żeby było głosowanie, jeżeli
jest imienne tak? I w przypadku gdy 3 punkt art. 14 ustawy mówi, w przypadku gdy
przeprowadzone głosowanie w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn
technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Ja bym poprosiła żeby Pani mecenas się
odniosła do tego punktu.

Radca Prawny Marta Pakmur
- już momencik, a więc tak, analizując brzmienie art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, mamy
przyjętą zasadę, że uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym tak, tutaj jest zgodność. I teraz tak, ust. 2 głosowanie jawne na sesjach rady odbywa
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się za pomocą urządzeń umożliwiających specjalne urządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowań radnych. Teraz pytanie czy tutaj możemy mieć sporządzony i utrwalony imienny wykaz
głosowań radnych – tak. Ale tutaj jeszcze został mi przedstawiony Państwa statut i tam jest jakby
doprecyzowana procedura głosowania: głosowanie w sprawie uchwał odbywa się jawnie,
imiennie poprzez urządzenia, o których mowa w § 6 oraz poprzez wyczytanie imienia i nazwiska
radnego oraz ustne oświadczenie radnego czy jest za, przeciw czy wstrzymuje się od głosu
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dobrze, więc możemy tak. Więc poproszę jeszcze raz o reasumpcję głosowania.
Przegłosowanie tylko imienne punktu 7. porządku obrad.
Przeprowadzono reasumpcję głosowania uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Finansów, Budżetu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
- przechodzimy do punktu 8. Porządku obrad, czyli do projektu uchwały Rady Miejskiej
w Koronowie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
Odczytano treść projektu Uchwały Nr V/35/19 Rady Miejskiej w Koronowie.
- otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Nie widzę, zatem przystępujemy
do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 9.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dziewiątego do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Miejskiej w Koronowie.
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Odczytano treść projektu Uchwały Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Koronowie.
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 10
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dziesiątego do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
Odczytano treść projektu Uchwały Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Koronowie.
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 11
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
– Przystępujemy do punktu jedenastego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Koronowie.
Odczytano treść projektu Uchwały Nr V/38/19 Rady Miejskiej w Koronowie.
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- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad.12
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
– Przystępujemy do punktu dwunastego do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady
Miejskiej w Koronowie.
Odczytano treść projektu Uchwały Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Koronowie.
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 13
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu trzynastego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia
planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2019.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać załączników do projektu uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 20 głosami „za”
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- w związku z tym projekt będzie odczytany, odczytamy tylko załączniki.
Odczytano załączniki do projektu Uchwały Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Koronowie.
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 14
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu czternastego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"WĄSKOTOROWA" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
- 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 wniosek przeszedł 20 głosami „za”
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Kierownik
Panią Jolantę Dombrowską-Chmielek.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta DombrowskaChmielek
- teren objęty projektem niniejszej uchwały obejmuje tereny położone między ulicami
Paderewskiego, Pomianowskiego, Witosa, Wąskotorową i Dworcową i zajmuje powierzchnię
około 14 ha. Uchwała ta ma na celu opracowanie jednego, spójnego opracowania planu
zagospodarowania przestrzennego gdyż obecnie obszar oznaczony na załączniku graficznym
niniejszej uchwały posiada kilka miejscowych planów oraz część terenów, na których nie ma
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niniejsza uchwała ma na celu
ujednolicenie zapisów o przeznaczeniu terenów w planie i przystąpienie do opracowania planu
uwzględniającego potrzeby zagospodarowania tego terenu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 18 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 15
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu piętnastego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tryszczyn nad Brdą II" dla
terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
- 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 wniosek przeszedł 20 głosami „za”
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Kierownik
Panią Jolantę Dombrowską-Chmielek.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta DombrowskaChmielek
- tryb formalno-prawny sporządzenie planu miejscowego określony w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym rozpoczęty został uchwałą Nr 62/525/18 z 28 marca 2018 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tryszczyn Nad Brdą II, dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo. Teren objęty
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niniejszą uchwałą stanowią działki o numerach ewidencyjnych 399/27 oraz 399/28 położone w
Tryszczynie, dla których obowiązuje uchwała Nr 22/203/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24
lutego 2016 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Tryszczyn Nad Brdą, dla terenu położonego w Tryszczynie. W powyższej uchwale został
określony wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 0,1 do 0,5. Z uwagi na położenie
powyższych działek w obszarze chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego, na którym
obowiązuje zakaz zabudowy w 100- metrowej strefie ochronnej od rzeki Brdy działek o mniejszej
powierzchni jest niewykonalne. Dla tych dwóch działek wydzielonych na podstawie uchwalonego
planu o powierzchni odpowiednio 0,5774 ha i 0,5191 ha powierzchnia całkowita nowo
projektowanego budynku wyniosłaby od 519m² do ponad 2800m². Mając powyższe na uwadze,
przyjęcie uchwały o nr ewid. 399/27 i 399/28 położonych w Tryszczynie pozwoli na zmianę
intensywności na poziomie 0,01 do 0,3 umożliwiając budowę budynków o mniejszej powierzchni
całkowitej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Ogłoszono 15 minut przerwy.

Po przerwie Radny Pan Maciej Szlagowski nieobecny.

Ad. 16
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu szesnastego do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"OGRODOWA" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 19 głosami „za” (nieobecny podczas głosowania –
Radny Pan Maciej Szlagowski).
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Kierownik
Panią Jolantę Dombrowską-Chmielek.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta DombrowskaChmielek
- teren objęty niniejszą uchwałą zajmuje powierzchnie około pół ha, część terenu objęta jest
obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozostała część nie posiada
planu. Obowiązujący plan miejscowy przewiduje przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zmianę przeznaczenia tego terenu i rozpocznie tryb
formalno-prawny stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Radny Pan Maciej Szlagowski wrócił na obrady sesji.
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 16a
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu szesnastego a do rozpatrzenia projektu uchwały

w sprawie

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie
Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 20 głosami „za”

- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Kierownik
Panią Jolantę Dombrowską-Chmielek.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta DombrowskaChmielek
- Zarząd Województwa przekazał do uzgodnienia projekt uchwały Sejmiku województwa
kujawsko-pomorskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Zalewu Koronowskiego.
W projekcie uchwały Nr 2/63/18 Sejmiku WK-P z 17 grudnia 2018 r. nie zwolniono
wnioskowanych terenów z zakazu budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości
100m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych. Również w projekcie
ww. uchwały nie zwolniono z zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko, na których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wskazała brak
negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Ponadto projekt wymienionej uchwały nie przewiduje zwolnienia zakazu kopalni położonych
na terenie gm. Koronowo, tj. Przyrzecze oraz Okole. Przyjęcie projektu uchwały przy takich
zapisach

nie

zabezpiecza

interesów

naszej

gminy.

Reasumując

powyższe

odmawia

się uzgodnienia przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 18 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
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Ad.17
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu siedemnastego do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz
trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
- 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 wniosek przeszedł 20 głosami „za”.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Dyrektora
Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pana Marcina Kłodzińskiego.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji Pan Marcin Kłodziński
- Przedszkola niepubliczne dostają na każde dziecko dotację celową jeżeli jest zapisane w takim
przedszkolu, z tym, że na dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości nie niższej
niż wynika to z subwencji. Przedszkola niepubliczne będą zobowiązane do wykazania, że dotację
którą otrzymały na takie dzieci, faktycznie została na nie wykorzystana.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
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Ad. 18
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu osiemnastego do rozpatrzenia projektu uchwały

w sprawie

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Koronowo na 2019 rok.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać załącznika do projektu uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 20 głosami „za”
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały z uzasadnieniem.
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 19
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dziewiętnastego rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi
jednostkami

organizacyjnymi

gminy

Koronowo,

realizującymi

zadania

własne

gminy

o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia
w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, z terenu gminy Koronowo.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
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W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 20 głosami „za”
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Dyrektora
Pana Dariusza Karwata.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan Dariusz
Karwat
- w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących schronisk dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi należy podjąć przedmiotową uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za ten rodzaj usług. Dlatego też podjęcie tej uchwały jest konieczne
i uzasadnione. Do tej pory, na chwilę obecną obowiązuje nas uchwała Rady Miejskiej, która
określa szczegółowe zasady odpłatności za odpłatność w schroniskach dla osób bezdomnych,
ale są to tak zwane zwykłe schroniska. Natomiast ta uchwała dotyczy schronisk dla bezdomnych
z usługami opiekuńczymi, w których przebywać mogą osoby niepełnosprawne i dlatego
w związku z tym, że nie mamy uregulowanych tych przepisów należy tę uchwałę podjąć.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę,
zatem przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.

Ad. 19a
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dziewiętnastego a - Odwołanie Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Koronowie.
- Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym Odwołanie
przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego
składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1.
Statut Gminy Koronowo w art. 65 stanowi:
W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych kart pieczęcią rady, a samo
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głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród
siebie przewodniczącym.
- Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania każdorazowo objaśnia sposób
głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
- Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
- Po przeprowadzonym głosowaniu i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

- Przystępujemy do wyboru spośród radnych trzy osobowej Komisji Skrutacyjnej. Proszę
o zgłaszanie kandydatur. Proszę bardzo, Pan Radny Raddatz.

Zgłoszono kandydaturę Radnej Pani Ewy Szymańskiej, która wyraziła na to zgodę.
Pani

Radna

Elżbieta

Mojzesowicz

zgłosiła

kandydaturę

Radnego

Pana

Piotra

Kazimierskiego, który wyraził na to zgodę.
Pani Radna Ewa Szymańska zgłosiła kandydaturę Radnego Pana Olecha Raddatza, który
wyraził na to zgodę.
Radny Pan Piotr Kazimierski zgłosił kandydaturę Radnego Pana Bogusława Guzińskiego,
który wyraził na to zgodę.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę, zatem zamykamy listę i będziemy kolejno
głosowali jeżeli chodzi o wybory prosiłbym żeby Pani mecenas w razie co mnie poprawiła,
tak. Wybierając członków komisji skrutacyjnej głosujemy jawnie, przez podniesienie ręki,
każdego z kandydatów oddzielnie. W związku z tym będziemy każdego z kandydatów
głosowali oddzielnie.
- Proszę bardzo, Pani Radna Mojzesowicz.

Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
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- żebyśmy nie mieli wciąż powtarzanej sytuacji, proponuję aby każdy Klub miał swojego
przedstawiciela w komisji skrutacyjnej. Tzn. ziemia Koronowska, Budzi się i Pan Guziński.
Taka jest nasza propozycja, żeby nie było dalej… tak jak mieliśmy to do tej pory, że zawsze
są dwie osoby z ziemi Koronowskiej i jedna osoba z naszego klubu.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- szanowni Państwo, nie możemy wpływać na decyzje Radnych. To Radni będą decydowali o
tym kto będzie w składzie i dlatego przeprowadzenie głosowania musi się odbyć w taki
sposób że każda z kandydatur, która została zgłoszona będzie w tej kolejności zgłoszeń…
będzie głosowana. Czy tak, Pani mecenas?

Radca prawny Marta Pakmur
- tak dokładnie, musimy przegłosować każdą osobę, której kandydatura została zgłoszona.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dziękuję serdecznie, czy jakieś inne jeszcze uwagi? Nie widzę, w związku z tym
przechodzimy do głosowania.

- Kto jest za powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej Pani Radnej Ewy Szymańskiej?
Proszę o podniesienie ręki a wiceprzewodniczących proszę o pomoc w liczeniu.
Za oddano - 20 głosów.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
-

Teraz

głosujemy

drugą

kandydaturę

Pani

Radnej

Elżbiety

Mojzesowicz.

Aha…nie, przepraszam, drugą kandydaturę, Pan Kazimierski.
- Kto jest za powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Radnego Piotra Kazimierskiego?
„Za” oddano – 18 głosów.
„Wstrzymujące się” – 2 głosy.
- Teraz była kandydatura Pana Radnego Olecha Raddatza.
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„Za” oddano – 7 głosów.
„Przeciw” oddano – 9 głosów.
„Wstrzymało się” – 4 głosów.
- i ostatnia kandydatura – Pan Bogusława Guzińskiego.
Kto jest za powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Radnego Bogusława Guzińskiego
proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku?
„Za” oddano – 15 głosów.
„Przeciw” oddano – 2 głosy.
„Wstrzymało się” – 3 głosy.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- W związku z tym, w skład Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia odwołania
Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

wybrani

zostali:

1. Pani Radna Ewa Szymańska,
2. Pan Radny Piotr Kazimierski,
3. Pan Radny Bogusław Guziński.

- Proszę, aby Komisja Skrutacyjna zajęła miejsce i ukonstytuowała się, wybrała ze swego
grona Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został Radny Pan Piotr Kazimierski.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania, rozdanie radnym kart
do głosowania. Jest przygotowane również miejsce do oddania głosu za parawanem, więc
każdy kto będzie chciał skorzystać, może w odpowiedni sposób z tego skorzystać.
W związku z tym że na sesji obecnych jest 20 radnych, kart do głosowania może być 20.
- i w takim układzie proszę imiennie rozdać wszystkim Radnym karty do głosowania i wg listy
obecności odczytywać i przystępujecie Państwo Radni do głosowania.
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Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
- ja przepraszam bardzo, uważam, że karty do głosowania powinny być przy Komisji
skrutacyjnej. Pani z prezydium rady powinna wyczytywać osoby, każdy powinien podchodzić
karty odbierać, wykonać głosowanie i oddać głos. Tak wygląda to demokratycznie, uważam,
że nie może być wpływu wzajemnego na siebie, siedzimy zbyt blisko. Moja propozycja jest
taka, prosdze się odnieść do mojej propozycji.

Radca prawny Marta Pakmur
- przepraszam, ja bym chciała jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę – czy został rozważony
przez Komisję aspekt ile kart do głosowania wydajemy, czy tutaj dochodzi do sytuacji
wyłączenia się osoby, której głosowanie to dotyczy, czy przyjmujemy że to jest głosowanie
w sprawie jej interesu prawnego tak, z jaką mamy tutaj do czynienia sytuacją, czy ten temat
mamy tutaj omówiony przez Państwa?

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- myślę, że technikę głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawi. Zgodnie
z kartami do głosowania, które zostały przedstawione, każdy z Państwa ma wolny wybór
dokonywać głosowania w takim miejscu, w jakim uważa. Nie możemy tutaj ograniczać.
Natomiast jeżeli chodzi o wyłączenie się z głosowania – nie wyłączam się z głosowania.
Są na to różne interpretacje, w związku z tym taką decyzję podejmuję.

Radca prawny Marta Pakmur
- dobrze, dlatego prosiłam po prostu żebyśmy mieli jasność sytuacji. Mamy świadomość
jak interes prawny jest pojmowany i tutaj no, Pan Przewodniczący jakby… dlatego prośba
żeby wyraził swoją opinię – czy uznaje, że to jest głosowanie w sprawie jego interesu
i wyłącza się, bo no muszą mieć Państwo świadomość, że no głosowanie będzie nieważne
jeżeli osoba, która winna się wyłączyć, się od tego głosowania nie wyłączy, tak.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Piotr Kazimierski
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- w takim wypadku, 20 kart, które jest - zostaje, skoro Pan Przewodniczący nie wyłącza się
z głosowania.

Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
- ja podtrzymuję swój wniosek, Panie Przewodniczący, podtrzymuję swój wniosek w sprawie
formy głosowania, proszę o przegłosowanie mojego wniosku.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Pani mecenas czy ten wniosek może być głosowany, czy to jest to ograniczenie swobód
tak? Bo tutaj, szanowni Państwo, jest miejsce, w którym można oczywiście oddać ten głos,
ja osobiście również tam pójdę i będę tam oddawał głos, ale jeżeli chodzi o głosowanie tajne
odbywa się to na kartach i karty są składane do urn.

Radca prawny Marta Pakmur
- tak, dokładnie. Chciałabym żebyśmy jakby tutaj odnosili się do Statutu, tak. Mamy
w Statucie opisaną szczegółowo procedurę głosowania. Głosowanie przeprowadza Komisja
Skrutacyjna. Także w tym zakresie, to nie wiem czy jest konieczność żeby tutaj Państwu
odczytywać tak?! Proszę żebyśmy się tutaj wszyscy odnosili do Statutu. Jeżeli są jakieś
wątpliwości, Komisja skrutacyjna może to między sobą omówić, czy jest potrzeba jakiejś
konsultacji w tym zakresie?

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Piotr Kazimierski
- zgodnie ze statutem kart do głosowania było przygotowanych 20, co Komisja potwierdza.
Prosimy aby każdy w kolejności wyczytania udał się na miejsce, oddał głos i wrzucił do urny.
Panią Ewę poproszę o wyczytywanie kolejności osób, które podchodzą do głosowania.
- co do sposobu głosowania: głosujemy w ten sposób, że gdy jesteśmy przeciwko odwołaniu
stawiamy znak X przy sformułowaniu „przeciw odwołaniu”, głosując za odwołaniem stawiamy
znak X przy sformułowaniu „za odwołaniem”, jeśli wstrzymujecie się Państwo od głosu
stawiacie znak X przy sformułowaniu „wstrzymuję się” od głosowania. W kratce tak, prosimy
o skreślenie w kratce.
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Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
- przepraszam bardzo, ja jeszcze mam jedno… wniosek Radnych brzmiał – kto jest za
odwołaniem, tak, Przewodniczącego Rady, więc moje pytanie jest – dlaczego na karcie
do głosowania jest pierwszy, jako pierwsze jest nie „kto jest przeciw odwołaniu”, „kto jest
za odwołaniem”, jest zmieniona kolejność i „wstrzymuję się”. Zawsze jest pierwsze „kto jest
za”, „kto jest przeciw”, tak brzmi forma wniosku.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- OK., dziękuję, w związku z tym ogłaszam 10 minut przerwy, Biuro Rady poproszę
o przygotowanie wg tej kolejności zgłoszonej przez Panią Radną kart do głosowania
a te 20 kart do głosowania należy zniszczyć tak.

Zarządzono przerwa.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Piotr Kazimierski
- dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący Komisja otrzymała nowe karty. Kart mamy 20.
Dokonujemy drugiego przeliczenia. Tutaj po rozmowie z Panią mecenas, kierujemy do Pana
Przewodniczącego prośbę, bo nie możemy tego wymóc. Pani mecenas też zwraca uwagę
na to, że wyłączył się Pan z głosowania w momencie gdy był Pan wybierany
na przewodniczącego, warto by było podtrzymać tę decyzję, tym bardziej aby uniknąć
jakichkolwiek późniejszych sporów natury prawnej czy jest to w tym momencie głosowanie
ważne czy też nie.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- potwierdzam pod naporem i naciskiem Pana mecenasa Bułki podjęliśmy wspólnie z Panem
Radnym Guzińskim taką decyzję, następne głosowanie, które odbywały się odnośnie
wiceprzewodniczących odbyły się bez wyłączenia. W związku z tym również podejmuję

42
decyzję, że nie wyłączam się z głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Piotr Kazimierski ponownie omówił sposób
głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Piotr Kazimierski
- proszę Radną Panią Ewę Szymańską o wyczytywanie Radnych wg listy obecności
i podchodzenie Radnych do Komisji Skrutacyjnej celem pobrania karty do głosowania.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Pani mecenas, jeżeli mogę jeszcze przed rozpoczęciem, pytanie moje – to jest decyzja,
rozumiem, Komisji? Radni mogą podjąć taką jaką będą chcieli, odnośnie głosowania tak.
Głosują na kartach, natomiast mogą to zrobić w miejscu dowolnym, przez siebie wybranym.

Radca prawny Marta Pakmur
- Radnym musi być zapewnione miejsce, tak jak zostało to uczynione, do oddania głosu tak,
aby uniemożliwić wgląd w te karty tak. Jednak Komisja Skrutacyjna no nie może,
no powiedzmy sobie szczerze no odprowadzić tak tej osoby. Komisja wydaje kartę, osoba
głosuje tak aby uniemożliwić, zachować sobie prywatność, uniemożliwić dostęp do wglądu
w jej kartę osobom postronnym, tak. Aby pozostała zachowana realnie tajność głosowania.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minut przerwy po zakończeniu
głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Piotr Kazimierski
- Panie Przewodniczący, może najpierw przeliczmy głosy, sporządźmy protokół, myślę
że lepiej żeby Radni byli przy przeliczaniu głosów, żeby nie było żadnych niedomówień.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
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- „OK.”, cofam swój wniosek.

Komisja przeliczyła głosy.
Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytał protokół i podał wyniki głosowania („za”
odwołaniem oddano -10 głosów, „przeciw” – 7 głosów, „wstrzymało się” - 3 głosy).
Stwierdzono, że Pan Stanisław Gliszczyński nie został odwołany z funkcji Przewodniczącego
Rady.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego głosowania.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dziękuję bardzo za pracę Komisji, w związku z tym, Pani mecenas, czy musi być jeszcze jakiś
projekt uchwały do tego? Czy tylko jest protokół Komisji Skrutacyjnej i uchwała została
niepodjęta?

Radca prawny Marta Pakmur
- w tej sytuacji no nie podejmujemy uchwały o nieodwołaniu, tylko po prostu uchwała
nie została przegłosowana.

Ad. 20
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dwudziestego porządku obrad przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej
w Koronowie na 2019 rok.
- Proszę o głosowanie na tabletach i przez podniesienie ręki, bo nie jest to głosowanie jako
uchwała, rozumiem że plan pracy odczytujemy.
Odczytano Plan pracy Rady Miejskiej w Koronowie, który stanowi Załącznik Nr 5
do niniejszego Protokołu.
Po odczytaniu Planu, przystąpiono do głosowania.

44
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Proszę o głosowanie na tabletach i przez podniesienie ręki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
- Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada
Miejska w Koronowie plan przyjęła.

Ad. 21
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dwudziestego pierwszego Sprawozdanie z działalności MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie
pomocy społecznej. Poproszę Pana Dyrektora Dariusza Karwata.
Odczytano Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koronowie, które stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Protokołu.
Do sprawozdania nie było żadnych pytań.

Ad. 22
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dwudziestego drugiego Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań. Proszę
o wprowadzenie Panią Karolinę Krolik - asystent rodziny.
Odczytano Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, które stanowi
Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Do sprawozdania nie było żadnych pytań.

Ad. 23
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dwudziestego trzeciego - zapytania, wnioski i informacje.
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Radny Pan Tomasz Gordon
- ja tu pytanie już miałem zadać wcześniej bo ono jest związane z tym, co wydarzyło się
w nocy przełomu starego roku na nowy, chodzi o pożar w kopalni Gościeradz – Kopalnia.
I tutaj, w związku z tym okazało się, że kilka takich wątpliwości powstało i chciałem to zadać
to pytanie. I pytanie jest takie – kto odpowiada za rozdział etatów kierowcy w jednostkach
OSP, ile jest takich etatów kierowcy na terenie Gminy Koronowo oraz jaka jest stawka za taki
etat, bo my jako radni, no przynajmniej ja – nie jesteśmy zorientowani jak to wygląda,
a okazuje się, że tam są uwagi i jest takie zbliżone pytanie z tym co się stało – jak to się
stało, że OSP Koronowo było zwolnione z działań operacyjnych w dniach 31.12.2018 r.
na 1.01.2019 r., wtedy kiedy był ten pożar, bo wybuchł w nocy w samego sylwestra, o 24:00
kiedy miało przejść przełom roku. I takie pytanie, tutaj nie wiem, do Pana Burmistrza czy
do innych tutaj organizacji gminnych – jakiej pomocy udzieliła Gmina Koronowo
poszkodowanym w pożarze w Gościeradzu-Kopalnia.
- i tutaj pytanie związane bezpośrednio z czymś innym ale jak jeszcze wtedy Pan burmistrz
był kandydatem na ten urząd, jeździł po terenie z takim no swoim programem i tam
na każdym spotkaniu było pytanie co z orkiestrą dętą w Koronowie? I tam była odpowiedź
wtedy taka, że jednym z pierwszych moich działań to będzie zajęcie się tą orkiestrą
i podjęcie konkretnych decyzji. I tu jest moje pytanie, co z tą orkiestrą dętą będzie Panie
Burmistrzu na dzień dzisiejszy? Dziękuję.

Radna Pani Ewa Szymańska
- ja po raz kolejny składam wniosek dotyczący, na który zresztą do dnia dzisiejszego
nie dostałam odpowiedzi, dotyczący kapitalnego remontu świetlicy przy OSP Huta.
W związku z nieotrzymaniem do dnia dzisiejszego odpowiedzi na wniosek złożony
na IV sesji w dniu 21.12.2018 r. zwracam się z ponowną prośbą o niezwłoczną odpowiedź
na wniosek celem przekazania społeczności Huta.

Radna Pani Mirosława Holka
- w imieniu mieszkańców składam wniosek – proszę o wykonanie we Wtelnie w okolicach
boiska szkolnego przyłącza do poboru wody do podlewania murawy. Boisko jest
wykorzystywane przez uczniów szkoły oraz zawodników Klubu Olimpia Wtelno. Niestety
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jakość podłoża pozostawia wiele do życzenia, więc jedynym sposobem na poprawę
warunków do trenowania jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody do podlewania.
Sołectwo

Wtelno

wychodząc

naprzeciw

oczekiwaniom

zawodników

zabezpieczyło

w funduszu sołeckim na 2019 rok kwotę 7.815,90 zł na zakup mobilnego systemu
nawadniającego. Niestety dostępne ujęcie w budynku szkoły nie ma odpowiedniej
wydajności do zasilania zraszacza. Odnośnie lokalizacji i średnic przyłącza proszę
o dyskusję w terenie w celu wybrania najodpowiedniejszej opcji.

Radny Pan Piotr Mitera
- Panie Burmistrzu, w sołectwie Samociążek jest taka ulica Osada Leśna, jest to droga, która
nie jest własnością Gminy i tam działania, które maja na celu utrzymanie przejezdności
są niemożliwe w związku z tym, że to jest własność skarbu Państwa i mój wniosek dotyczy
tego, aby podjąć działania, które miałyby na celu przejęcie tej ulicy na rzecz Gminy, żeby
móc właściwie zapewniać mieszkańcom ulicy Osada Leśna oraz ulic przyległych do tej ulicy
dojazd do domów.

Radny Pan Henryk Borowicz
- mam takie zapytanie, czy zaplanowana modernizacja lamp ulicznych na terenie Gminy
Koronowo uwzględnia podniesienie bezpieczeństwa na pasach związanych z zdarzeniami.

Radny Pan Tomasz Skotnicki
- proszę o informację od Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Koronowie jakie działania zostały podjęte przez Dyrektora w sprawie aktywizacji kortu
tenisowego oraz uruchomienia szkółki tenisa ziemnego dla dzieci. I jeszcze proszę
o informację o aktualnym stanie tych kortów i zajęciach jakie odbywały się tam w latach 2017
do 2018.

Ad. 24
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dwudziestego czwartego – składanie interpelacji. Kto z Pań
i Panów Radnych chciałby złożyć interpelację?
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Pan Radny Henryk Borowicz
- w związku z wypadkami do których dochodzi na przejściach dla pieszych na drogach
powiatowych i gminnych pod kątem bezpieczeństwa użytkowników, zwłaszcza prawidłowego
oświetlenia, a także czynników ograniczających widoczność. Celem analiz powinno
być określenie działań, które należy podjąć aby na przejściach poziom bezpieczeństwa
pieszych podnieść.

Ad. 25
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- Przystępujemy do punktu dwudziestego piątego. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski
i zapytania.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski
- tutaj Pani Mirosława Holka z wnioskiem o to przyłącze, rozmawialiśmy na ten temat, jesteśmy
w trakcie procedowania jak to zrobić przed hydrantem czy za hydrantem, więc temat znany
i jest w trakcie.
- co do pytania Pana Radnego Gordona jeśli chodzi o pożar to zwróciłem się o wyjaśnienia
do OSP, oczywiście otrzymałem odpowiedź z wyjaśnieniami na piśmie, temat jest naprawdę
dość przewlekły. Proponuję nawet zrobić takie spotkanie tutaj z OSP w tej sprawie.
- co z orkiestrą dętą, to Panie Radny, tak jak powiedziałem, słowa dotrzymam, orkiestra jest
w trakcie, właściwie skończyła negocjacje jak przejść w tym składzie z podarowanymi
instrumentami przez Stowarzyszenie, także wszystko jest w trakcie, moim zdaniem na dniach
będzie pierwsza próba, chyba nawet jutro, z tego co pamiętam.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski
- Panie Przewodniczący, jeżeli mogę odpowiedzieć na zapytanie Pani Radnej Ewy
Szymańskiej, tutaj już chwilkę z nią rozmawiałem, informuję, że odpowiedzi na podniesioną
przez Panią kwestię remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta. Dnia 2 stycznia 2019 r.
udzielił Pan Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i skierował tylko kopię odpowiedzi
do Burmistrza Koronowa, stąd sądziłem, ze Pani tę odpowiedź po prostu otrzymała,
no bo w rozdzielniku tutaj jest Pani uwzględniona. Sprawdzę czy ta odpowiedź została przez
M-GOK jako taka do Pani nadana. Natomiast pismem, jako taki, służę już teraz za chwilkę
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po sesji tak. Odpowiedź w każdym razie była, ale możliwe, że do Pani z przyczyn
już zależnych od Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury nie dotarła.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Bolesław Grygorewicz
- Pan Radny Skotnicki, myślę, że tutaj odpowiemy na piśmie, Pan prosił o dosyć szczegółowe
dane, ad hoc byśmy nie odpowiedzieli, tylko na piśmie.
- Pan Mitera, wniosek przyjmujemy do kolejnej puli, do komunalizacji, z taką informacją,
że jest tego no bardzo dużo.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa nie otrzymał odpowiedzi? Rozumiem,
że pozostałe odpowiedzi na piśmie będą przesłane przez Biuro Rady bezpośrednio
do Radnych.
- dziękuję, w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, ale jeszcze pozwólcie
Państwo, że przed zamknięciem obrad sesji…
- tak niedawno, parę dni temu dowiedzieliśmy się o tym, że w wieku 88 lat zmarł Premier
Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Olszewski, w związku z tym chciałbym, żebyście
Państwo, żebyśmy uczcili minutą ciszy śmierć Pana Premiera.

Nastąpiła minuta ciszy.

Ad. 26
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
- dziękuję serdecznie, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam obrady V sesji.
Dziękuję bardzo.
Sesję zakończono o godz. 13:23.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński
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Koronowo, 13 marca 2019 r.

