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OR-RM.0002.2.6.2019
Protokół Nr VI/19
z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 27 lutego 2019 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24

Spoza rady w sesji udział wzięli:

Pan Tomasz Zawiszewski

- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Bydgoszczy

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 VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński. Poinformował zebranych, że obrady sesji
Rady Miejskiej w Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej Gmin y Koronowo .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński
stwierdził prawomocność obrad VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Radny Pan Maciej Szlagowski przybył na obrady sesji w punkcie 3 porządku obrad.
Nieobecny radny Pan Stanisław Sikorski.
Listę obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński - Witam serdecznie:
Dyrektora

Powiatowego

Urzędu

Pracy

w

Bydgoszczy

Pana

Tomasza

Zawiszewskiego
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 Zastępcę Burmistrza Koronowa Bolesława Grygorewicza,
Panią Skarbnik Gminy Alicję Tymek,
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 obrad Stanisław Gliszczyński – Czy są wnioski dotyczące
zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji?
Radny Pan Piotr Kazimierski – Panie przewodniczący z takim zapytaniem, bo nie
minął jeszcze miesiąc od ostatniej sesji. Dlaczego w porządku obrad nie ma uchwał o
przyjęciu rezygnacji wiceprzewodniczących, które składali? Według ustawy rada
gminy ma obowiązek przegłosować i przyjąć uchwałę w tej sprawie.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Tak, już informuję, w związku z
tym, że na podstawie ustawy. Tutaj prosiłbym Pana mecenasa art.19 ust. 6
niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 , w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia
rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczących jest równoznaczne z
przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w
którym powinna być podjęta uchwała. W związku z tym podjąłem decyzję, że sesja
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jest dzisiaj, a jutro mija ten ostatni dzień. W związku z tym i tak ta rezygnacja zostaje
przyjęta.
Radny Pan Piotr Kazimierski - Obydwu wiceprzewodniczących rozumiem?
Przewodniczący

obrad

Stanisław

Gliszczyński

–

Nie,

jednego

wiceprzewodniczącego, ponieważ druga Pani wiceprzewodnicząca swoją rezygnację
wycofała.
Radny Pan Piotr Kazimierski – A na jakiej podstawie? Z tego co wiemy Pani Holka
składała po przemyśleniach rezygnację na piśmie i nic, nie mamy żadnej informacji
aby takową rezygnację wycofała.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Już moment zaraz zobaczę. Pani
Mirosława Holka złożyła rezygnację w dniu 30 stycznia br. na piśmie, a w dniu 11
lutego br. tą rezygnację wnioskiem wycofała. Treść rezygnacji: W związku z zaistniałą
sytuacją i prośbami ze strony Państwa radnych wycofuję złożoną przeze mnie
rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie – 11 lutego
br. w związku z tym ta rezygnacja nie była procedowana.
Radny Pan Piotr Kazimierski

– Panie przewodniczący, no my jedynie wiemy,

mieliśmy informację na temat taki, że Pani Holka złożyła rezygnację. Żadnej nie
mieliśmy informacji, żeby taką rezygnację wycofała. Ja myślę, że przede wszystkim
mieszkańcom Koronowa i naszej gminy należą się wyjaśnienia jeżeli chodzi
o zachowanie Pani Mirosławy Holk, która nie potrafiła przeprowadzić sesji. Złożyła
rezygnację po przemyśleniach, bo złożyła ją na piśmie. To nie było złożenie
rezygnacji słownej. Po dwóch tygodniach tą rezygnację cofa. Tak naprawdę bez
podania wyraźnej przyczyny. No ja mam pewne obawy, że możemy się tutaj bawić w
taką sytuację, że Pani Mirosława będzie co drugi tydzień składać rezygnację, cofać
rezygnację, składać rezygnację, cofać rezygnację. No myślę, że nie o to tutaj chodzi,
tak?
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę
Panią wiceprzewodniczącą o wyjaśnienie tej sytuacji.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Mirosława Holka - Po rozmowach w
Tryszczynie było ustalone, że mam wycofać swoją rezygnację. Dlatego też
wycofałam. Tutaj również zwracam się do Pana burmistrza i wiceburmistrza dla
dobra gminy miałam wycofać. Wycofałam więc moją rezygnację. Do tego miałam

4
uzyskać upoważnienie od przewodniczącego do prowadzenia sesji. Dlatego według
Państwa żądań wręcz bym powiedziała, ustosunkowałam się i sprawa wygląda, jak
wygląda. Tak naprawdę weźmy się do pracy, a nie. Mamy uzgodnienia Państwo
wszystko łamiecie. W tym momencie jestem zagubiona i nie wiem co dalej z tą
sprawą.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Jeżeli można, ja nie chce
oczywiście prowadzić tutaj polemiki w tym zakresie. W związku z tym, że
proceduralnie ten wniosek został wycofany, ta rezygnacja. W związku z tym nie jest
obradowy. Obradowany jest tylko jeden. Tak jak powiedziałem, podjąłem decyzję o
tym, że skoro jest jeden dzień do tego aby on się uprawomocnił. W związku z tym
podjąłem taką decyzję, że nie zostanie wprowadzony do porządku obrad. Co do
drugiego wyjaśniłem w jakim zakresie jest, czy nie jest dzisiaj procedowany. Czy
jeszcze w tym temacie Pan?
Radny Pan Piotr Kazimierski - Odnośnie zagubienia Pani wiceprzewodniczącej, no
właśnie tutaj jest ten główny problem tego zagubienia. Bo myślę, że swoim
zachowaniem przed sesją na spotkaniu.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Ja myślę, że ta polemika w tym
zakresie. Bym prosił.
Radny Pan Piotr Kazimierski

- Ja myślę, że ta polemika w tym zakresie jest

bardzo konieczna Panie przewodniczący, bo Pan swoim zachowaniem na spotkaniu
przed sesją tak naprawdę unieważnił wszystkie ustalenia z Tryszczyna. Więc ja
uważam, że jak najbardziej w tym momencie powinna być, składam wniosek z racji
choroby i problemów z głosem Pani Eli. Składamy wniosek jako klub o przyjęcie
rezygnacji przez Panią Mirosławę Holkę.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Mirosława Holka – Panie radny w jaki
sposób w takim razie idą ustalenia? Raz mam wycofać wniosek, raz jestem
zmuszana wręcz do rezygnacji, jestem zastraszana. Potem następnie jestem
proszona o wycofanie wniosku. No proszę Państwa trzeba zdecydować. Uzgodnijmy
coś jeżeli można Państwu wierzyć w te uzgodnienia.
Radny Pan Piotr Kazimierski

- Dlaczego Pani nie powiedziała nam na spotkaniu

na dole, że wycofuje swoją rezygnację?
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Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Mirosława Holka – Tak uzgodniliśmy,
że wycofam swoją rezygnację, bo inaczej bym sesji nie mogła poprowadzić i miało
być upoważnienie przez przewodniczącego. Mam to upoważnienie. Więc to Państwo
chyba się zagubiliście.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Jeżeli chodzi o prowadzenie
obrad to pozwoli Pan Panie radny, że w tym momencie zamknę tą dyskusję.
Ponieważ padły stosowne wioski. Panie mecenasie czy w tym temacie Pan chciałby
zabrać głos?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Chodziło o sformułowanie pytania. Ja rozumiem, że w
tej chwili złożono formalny wniosek o uzupełnienie porządku obrad o przyjęcie
rezygnacji

przewodniczącego

jeżeli

dobrze

rozumiem

tę

dyskusję

i

wiceprzewodniczącej. Rada może przegłosować taki wniosek w trybie art. 20 ust.
1a. Potrzebna jest bezwzględna większość głosów ustawowej liczy członków rady.
Natomiast nie wiem czy Państwo teraz oczekują żebym się zajął tym cofnięciem
rezygnacji. Musiałbym się zapoznać z dokumentami dotyczącymi tej sytuacji.
Natomiast mam do czynienia, tak ja to rozumiem nie oglądając tych dokumentów ich
dat wpływu poszczególnych. Bo właśnie szukam tutaj dat kiedy się odbywały sesje
rady. Oświadczenie o rezygnacji jest oświadczeniem woli. Jeżeli ono dotarło do
adresata, to cofnięcie tego oświadczenia wymaga zgody adresata. Więc jeżeli radni
wiedzą, że Pani wiceprzewodnicząca złożyła rezygnację, no to cofnięcie tej
rezygnacji wymaga ich zgody. Może inaczej procedowanie nad uchwałą o przyjęciu
rezygnacji będzie moim zdaniem jednocześnie świadczyło o tym czy radni wyrażają
zgodę na to cofnięcie, czy nie.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można Panie mecenasie to
w tym momencie chciałbym ogłosić 10 minut przerwy i poprosić Pana mecenasa o
przygotowanie stosownej opinii prawnej na temat procedowania dalszego w tym
zakresie. Zarówno wprowadzenia do porządku obrad, na jakiej podstawie, zarówno
ustawy jak i statutu gminy ma zostać ten wniosek procedowany i wprowadzony. I
również jeżeli chodzi o procedowanie nad wnioskami, złożonym wnioskiem o
odwołanie,

przepraszam

przyjęcie

rezygnacji

zarówno

wiceprzewodniczącego jak i drugiego wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minut przerwy.

jednego
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Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński po przerwie wznowił obrady i
odczytał opinię Pana mecenasa.
Opinia prawna stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Moje pytanie do Pana mecenasa
w takim układzie. Przed kim radny pełniący funkcję wiceprzewodniczącego składa
rezygnację?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Adresatem tej rezygnacji jest rada, ale tak jak
wskazałem w § 20 radę reprezentuje przewodniczący rady. Tak stanowi statut naszej
gminy.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – W związku z tym informuję i
informowałem o tym wcześniej, że taka rezygnacja została złożona i ta rezygnacja
została również przeze mnie przyjęta jeżeli chodzi o cofnięcie. W związku z tym nie
widzę tutaj związku w jaki sposób teraz mamy procedować nad drugim. Bo pierwszy
wniosek w porządku ja podjąłem taką decyzję żeby nie podejmować to w formie
uchwały, bo szkoda czasu. Pracujmy ma rzecz mieszkańców, a nie procedujmy
politycznie nad tym jak ma wyglądać skład osobowy. Na ten moment uważam, że
wszelkie przepisy prawa, które funkcjonują dopuściły możliwość cofnięcia pisemnego
pisemnie złożonej rezygnacji. Czyli adresatem był przewodniczący rady. Złożonej
pisemnie rezygnacji i adresatem cofnięcia również był przewodniczący rady.
Chciałbym żeby Pan się do tego odniósł.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Ja się do tego doniosłem w opinii, bo przepis, który
zacytowałem stanowi dosyć jasno, że odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne
jeżeli doszło jednocześnie z oświadczeniem lub wcześniej. Czyli oświadczenie woli o
rezygnacji nastąpiło w dniu X i albo przed dniem X musiałoby dotrzeć odwołanie albo
w tym samym dniu. A z tego co zrozumiałem z Państwa rozmów tutaj w dniu kiedy
rezygnację złożono ta rezygnacja nie została cofnięta. Ona została cofnięta później.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Nie mogła być cofnięta, przed
tak? Złożeniem.
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Mecenas Pan Rafał Bułka - Nie chciałbym tu analizować wszystkich okoliczności.
Może być cofnięta przed bo jakby wysłana została listem, to jakby przyniósł pismo w
tej sprawie.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Czy mógłby Pan mecenas

dookreślić przed czym?
Mecenas Pan Rafał Bułka

- Cofnięcie oświadczenia. Oświadczenie o cofnięciu

swojego wcześniejszego oświadczenia woli musi dotrzeć z tym wcześniejszym
oświadczeniem woli lub przed min do adresata.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Do adresata dotarło 11 lutego.
Mecenas Pan Rafał Bułka - Które oświadczenie?
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Oświadczenie o rezygnacji z ….
Mecenas Pan Rafał Bułka - I czy przed 11 albo 11 lutego jednocześnie doszło do
cofnięcia tego oświadczenia.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Panie mecenasie nie rozumiemy
się. Oświadczenie o rezygnacji dotarło 30 stycznia br., a oświadczenie o rezygnacji z
rezygnacji dotarło 11 lutego br.
Mecenas Pan Rafał Bułka - No to tym bardziej 11 luty jest po 30 stycznia, więc
wymaga ono teraz zgody adresata.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Rozumiem, dobrze. Chodzi Panu
o to, że nie można złożyć rezygnacji i wycofać tej rezygnacji po terminie, Tak?
Mecenas Pan Rafał Bułka - Nie można bez zgody adresata. Ja to wskazałem w
swojej opinii. Rada teraz wyrazi swoją.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Kto jest adresatem?
Mecenas Pan Rafał Bułka - Rada reprezentowana przez przewodniczącego.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Dobrze, dobrze.
W związku z tym przechodzimy do dalszej części obrad sesji. Padł wniosek
prosiłbym żeby Pan radny Kazimierski sprecyzował jeszcze raz wniosek, który ma
być procedowany.
Radny Pan Piotr Kazimierski - Składam wniosek o przyjęcie rezygnacji
wiceprzewodniczącego Orlińskiego i wiceprzewodniczącej Holki.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Głosujemy, rozumiem Panie
mecenasie przez podniesienie ręki i …
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Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski – Ja chciałbym się do tego odnieść.
Dziękuję, że ten punkt został wprowadzony, nie dlatego, że mi na nim zależy. Ja o nic
Panią radną nie prosiłem. Ustalmy to tylko tak. Pani powiedziała, że prosiłem o
przesłanie odwołania. O nic takiego nigdy nie prosiłem. Prosiłbym żeby takich słów
tutaj nie używać.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Mirosława Holka – Panie burmistrzu
były prowadzone rozmowy. Rozmawialiśmy o wycofaniu i czy dostanę od Pana
przewodniczącego upoważnienie do prowadzenia sesji. Takie były rozmowy, więc
dostosowałam się. Dlatego nie rozumiem dlaczego jest to całe zamieszanie.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Panie burmistrzu może

zakończmy dysputy na temat tego jak to się odbywało. Bo mnie przy tym nie było.
Państwa też pewno w większości też przy tym nie było.
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski - Oczywiście, że tak, tylko chciałem
jedną rzecz wyjaśnić, tako. Przepraszam bo ta sytuacja jest już po prostu męcząca.
Nie dla mnie, bo mnie to nie męczy., ale dla mieszkańców. Jeśli Państwo
wiceprzewodniczący złożyli rezygnacje, to my tutaj bijemy pianę przez godzinę o tym
czy to było ważne, nieważne itd. Panie przewodniczący może bądźmy ludźmi
odpowiedzialnymi. Niech się rada organ stanowiący, uchwałodawczy o tym wypowie.
Przecież mogą przegłosować w tą stronę i w tą stronę. Dajmy radnym szansę
dziękuję.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Dokładnie do tego zmierzam. W
związku z tym chciałem zamknąć dyskusję. Ale Pan burmistrz chciał jeszcze ostatnie
zdanie dopowiedzieć. W związku z tym żebyśmy nie tracili czasu Panie mecenasie
prosiłbym tylko krótko o sposobie głosowania żeby nie było również jakichkolwiek
uwag do tego procederu.
Mecenas Pan Rafał Bułka - Jest to zwykłe jawne głosowanie w sprawie zmiany
porządku obrad. Ja bym tutaj proponował najpierw ten porządek obrad wskazać, w
którym miejscu obecnego porządku obrad ma się znaleźć się ten punkt. Przy czym
zaznaczam wymaga to bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Dobrze, w związku z tym, że za
porządek obrad odpowiadam ja. Moja propozycja będzie złożona po przegłosowaniu
tego punktu. Bo wtedy będziemy wiedzieli, że wprowadzamy w konkretny punkt, tak.
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Natomiast najpierw musimy wiedzieć, czy w ogóle ten projekt będzie wprowadzony.
Czyli jaki będzie wynik głosowania. Tak? Zgadza się Panie mecenasie? Proponuje
Pan inną wersję. Rozumiem.
Mecenas Pan Rafał Bułka

- Ja nie proponuję żadnej wersji, bo tę kwestię

rozstrzyga rada, ale zmiana porządku obrad wymaga podjęcia uchwały. Natomiast
nie za bardzo rozumiem.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Dobrze, skracając proponuję

jako punkt 18 a i 18 b. Rozumiem, że chodzi o dwa projekty uchwał. O przyjęcie
rezygnacji Pana wiceprzewodniczącego Wojciecha Orlińskiego i przyjęcie rezygnacji
Pani wiceprzewodniczącej Mirosławy Holka. Tak?
Radny Pan Piotr Kazimierski - Tak jak powiedziałem
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Kto jest za wprowadzeniem do

porządku obrad dzisiejszej VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie punktu Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Koronowie Pana Wojciecha Orlińskiego.
Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 16 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ten projekt uchwały będzie
w punkcie 18a.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Kto jest za wprowadzeniem do

porządku obrad dzisiejszej VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie punktu Podjęcie
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Koronowie Pani Mirosławy Holki.
Proszę o podniesienie ręki i wciśniecie przycisku.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 11 głosami „za” przy 8 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ten projekt uchwały będzie
w punkcie 18b.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy są inne zmiany do
porządku obrad?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie przewodniczący ja mam pytanie
dlaczego w porządku obrad nie znalazł się punkt Przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia sesji?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Już odpowiadam. W związku
z tym, że sesja odbyła się w dwóch terminach. Druga część odbyła się 11 lutego nie
byliśmy w stanie jako biuro rady przygotować pełnego zakresu jeżeli chodzi o
przyjęcie w porządku obrad. W związku z tym będzie przyjmowany i procedowany
zgodnie z tym co jest w przepisach. Na następnej sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Przechodzimy do

następnego punktu.
Porządek obrad po zmianach wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na
rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
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budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę
Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 1002/38 położonej w
Koronowie, gm. Koronowo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę
Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 725/1 położonej w
Koronowie, gm. Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

przyjęcia programu opieki nad

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Koronowo na rok 2019.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Koronowie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w
Koronowie.
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a.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.

rezygnacji

z

funkcji
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b.

Podjęcie

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

rezygnacji

z

funkcji

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
19. Zapytania, wnioski i informacje.
20. Składanie interpelacji.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad VI sesji.

Ad. 4.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu

czwartego porządku obrad sesji, czyli do punktu sprawozdania Burmistrza Koronowa z
działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie przedstawił Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski.
Sprawozdanie na piśmie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński –

Czy są jakieś pytania do

sprawozdania?
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński – Panie burmistrzu ja mam

pytanie jeżeli chodzi, bo tego nie było w sprawozdaniu. Ja myślę, że to jest taki temat
gorący, który na terenie gminy jak to mówią zaczyna nabrzmiewać. Może dwa, trzy słowa
odnośnie zmiany prezesa spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Burmistrz

Koronowa

Pan

Patryk

Mikołajewski

-

Ależ

oczywiście.

Jestem

przygotowany na to pytanie. Mój zastępca od gospodarki komunalnej odpowie na to
pytanie.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski – Odnośnie zmiany w zarządzie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuję, że zgodnie z art.
203

kodeksu

spółek

handlowych

członek

zarządu

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością może być odwołany w każdym czasie. Akt założycielski ZGKiM Sp. z
o.o. w Koronowie nie zawiera ograniczenia prawa odwołania członka zarządu bez
ważnych powodów. Stąd uchwała rady nadzorczej ZGKiM Sp. z o.o. w Koronowie z dnia
22 lutego 2019 r. nie podaje przyczyn odwołania prezesa spółki Pana Jarosława
Głowackiego. Burmistrz Koronowa dziękuje Panu Głowackiemu za wkład pracy
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wniesiony w ciągu kilkunastu miesięcy piastowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu
Spółki.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński -

Własnymi słowami. Jakie

powody były odwołania konkretnie? Bez powodu my rozumiemy, że taka jest możliwość
prawna. Ale czy były jakiekolwiek powody? Czy mamy się denerwować? Nie wiem
myśleć o tym, że coś złego się dzieje w spółce? Czy to jest po prostu ruch typowo
kadrowy, polityczny.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski – Nie polityczny.
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski – Przepraszam Panie przewodniczący. Nie
chcę tu być niegrzeczny, ale nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Ale czy w 2011
roku, gdy zakład miał 3 mln 309 tys. na koncie to był ruch polityczny? Czy chodziło o złą
sytuację w zakładzie?
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Dokładnie tak odpowiem, że to
był ruch polityczny jak Pan to określił. Tak jak ten, który teraz był zrobiony. Bo jeżeli
mówimy, że ponad 2 mln zadłużenia przez poprzednika okazało się, że teraz stan jest
przynajmniej bliski zeru żeby nie powiedzieć, że wyprowadzono. Myślę, że ta informacja
należy się mieszkańcom. Natomiast oczywiście nie będę w tym zakresie prowadził
polemiki.
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski - Proszę mi nie wkładać w usta, że to jest
decyzja polityczna, bo to nie jest żadna decyzja polityczna. Ja się polityką nie zajmuję.
Tu chodzi o stan gminy w tym momencie.
Ad. 5.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński

- Przystępujemy do punktu

piątego porządku obrad sesji, do informacji przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Informację o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński.
Informacja na piśmie stanowi załącznik Nr 4 niniejszego protokołu.

Ad. 6.
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński

- Przechodzimy do punktu

szóstego porządku obrad sesji, do informacji Powiatowego Urzędu Pracy w
Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy
Koronowo.
Informacja na piśmie stanowi załącznik Nr 5 niniejszego protokołu.
Radny Pan Olech Raddatz – Panie dyrektorze ja myślę, że tym sposobem to
spadnie bezrobocie w naszeym powiecie i naszej gminie. Bo niektórych
mieszkańców nie będzie stać dojeżdżać lub nie będą mieli czym. Ludzie są różni.
Wiadomo kto tam jest zarejestrowany. Po prostu przestaną jeździć i podpisywać
gotowość do pracy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Pan Tomasz Zawiszewski
– Może tak być. Natomiast też powstaje pytanie czy osoby, które są zarejestrowane
faktycznie są zarejestrowane, bo szukają pracy? Czy są zarejestrowane z innych
powodów na przykład dla ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli jest tak i będzie ten
dojazd utrudniony, bo będzie to sobie zdajemy sprawę. Być może należy się
zastanowić nad zmianą formy ubezpieczenia zdrowotnego, bo taka możliwość też
istnieje.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński

- Ja myślę Panie

dyrektorze, że tu głównie chodzi o to, że Gmina Koronowo jako obszarowo
największa daje ten impuls, że może być trudność z dojechaniem. Bo trzeba się
będzie przesiąść powiedzmy w Koronowie po to żeby dojechać do Bydgoszczy. To
też jest utrudnienie podejrzewam dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli zatrudnić
na staże i temu podobne rzeczy. Chociaż może, to w mniejszym stopniu. Oby tak
było. Ale rozumiem, że ten punkt konsultacyjny w przypadku gdyby taka potrzeba
była to jest możliwość rozważenia żeby pracował, nie wiem czy był większą ilość
czasu niż przewidujecie teraz?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy Pan Tomasz Zawiszewski Znaczy on będzie pracował codziennie przez 8 godzin. Natomiast nie będzie pełnej
obsługi tak jak do tej pory. Będzie obsługa informacyjna plus rejestracja. Jeśli chodzi o
dojazdy analizowaliśmy kilka miejscowości typu Glinki czy Osiek, gdzie będzie
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trudniejszy ten dojazd. Ile tam osób jest zarejestrowanych. Największa grupa, gdzie
chyba będzie największy problem to Mąkowarsko. Tam jest 45 osób bezrobotnych
plus 30 w Lucimiu. W tych mniejszych miejscowościach, gdzie dojazd jest faktycznie
trudny jest osób mniej. To jest poniżej 10. Jeśli chodzi o obsługę przedsiębiorców nie
zakładam problemu, dlatego że sporo rzeczy oni i tak załatwiają elektronicznie, a
umowy i tak były podpisywane w Bydgoszczy.
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.
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 20 głosami „za”.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński

- Zatem projektu uchwały nie

będziemy odczytywać, o wprowadzenie poproszę Panią Alicję Tymek Skarbnik Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Zgodnie z ustawą o finansach publicznych
sporządza się Wieloletnią Prognozę Finansową, której elementem jest prognoza
kwoty długu i spłat zobowiązań. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniem jej do
uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo na sesji
27 lutego 2019 roku.
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.
Nieobecny Rady Pan Tomasz Skotnicki. Obecnych 19 radnych.

16
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VI/48/19 zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Na obrady wrócił radny Pan Tomasz Skotnicki. Obecnych 20 radnych.

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 20 głosami „za”.
Przewodniczący obrad - Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o
wprowadzenie poproszę Panią Alicję Tymek Skarbnika Gminy
Skarbnik Gminy Alicja Tymek – Zmiany do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019 zostały dokonane na podstawie pism, które otrzymaliśmy
oraz decyzji finansowych Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oraz pisma Ministra
Finansów.

Ponieważ

otrzymaliśmy

ostateczne

informacje

dotyczące

wielkości

planowanych dochodów i jednocześnie wydatków w ramach zadań realizowanych z dotacji
z budżetu państwa. W związku z tym dokonaliśmy zmian zarówno w załączniku
dotyczącym dochodów planowanych na 2019 rok jak i w załączniku dotyczącym
wydatków. Z części normatywnej uchwały wynika, że te zmiany były również dokonane w
pozostałych załącznikach. Jest ich razem dziewięć. Przy czym załączniki od 3 do 9 są
uzupełnieniem tych zapisów, które zostały określone w załączniku 1 i 2 czyli dochody i
wydatki. Po zaproponowanych zmianach plan dochodów na rok 2019 wyniesie
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94.476.789,25 zł. z tego dotacje na zadania zlecone, zadania własne według porozumień
wyniosą w tym roku 23.404.864,43 zł. Na zadania zlecone z budżetu państwa Gmina
Koronowo otrzyma 21.751.992,43 zł. a na zadania własne planujemy kwotę 1.635.500,00
zł. Te dwa załączniki uległy zmianie właśnie w oparciu o decyzje Wojewody KujawskoPomorskiego i informacje z Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto dochody związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień to kwota
4.000,00 zł. One są określone w załączniku 7 uchwały i nie uległy zmianie w stosunku to
stanu poprzedniego. Wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień
oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2019 roku określone w załączniku 8 i tutaj mamy kwotę
13.372,00 zł. Pojawia się kolejna pozycja dotycząca to są subwencje z budżetu państwa. I
tutaj mamy zmianę, ponieważ wpłynęło do nas pismo Ministra Finansów, który określił
ostateczna kwotę subwencji na rok bieżący, która wyniesie 28.094.313,00 zł. tutaj bym
chciała również poinformować, że zwiększono nam o 409.000,00 zł subwencję, dlatego że
przewidywane są m.in. podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia tego roku. Kolejne podwyżki
są planowane. My już wiemy, że kwota zwiększenia subwencji nie pokrywa nam tych
zobowiązań, które zostały na Gminę Kronowo jak i na

każde inne JST-y nałożone

przepisem prawa, który uprawnia nauczycieli do otrzymania większego wynagrodzenia. To
oznacza, że trzeba będzie również pomyśleć o tym w jaki sposób w 100% zabezpieczyć
skutki finansowe tych podwyżek. Dochody własne, które Gmina Koronowo zamierza
uzyskać w tym roku to kwota 42.977.611,82 zł. Dochody podzieliliśmy tak jak nakazuje
ustawa o finansach publicznych na bieżące i majątkowe. Bieżące dochody roku 2019 to
kwota 87.690.367,72 zł, a dochody majątkowe one nie uległy zmianie w stosunku do
dokumentu z poprzedniego okresu to kwota 6.786.421,53 zł. Tak jak wcześniej
wspomniałam wraz ze zamianami dokonanymi w załączniku 1 dotyczącym dochodów
również został zmieniony załącznik 2. On jest jakby konsekwencją zwiększenia dochodów
czy ich zmniejszenia ale jednocześnie pojawiły się tutaj zmiany, o które wnioskowali
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy czy również kierownicy wydziałów Urzędu
Miejskiego w Koronowie. Wydatki na rok 2019 planujemy ponieść w wysokości
103.676.789,25 zł. Przy czym na wydatki bieżące

została zarezerwowana kwota

86.727.591.10 zł, a na wydatki majątkowe mamy 16.949.198,15 zł. Planowany deficyt w
stosunku to tego jak została uchwalona przez Państwa uchwała 21 grudnia 2018 roku na
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rok 2019 nie ulega zmianie i wyniesie on 9.200.000,00 zł. przy czym tutaj również zawsze
podkreślam, że jest to wstępny deficyt. Zobaczymy jak będzie wyglądało rozliczenie 2018
roku i wówczas Państwu zaproponujemy prawdopodobnie zmniejszenie planowanego
deficytu, który na ten moment jest wstępnie przewidziany do sfinansowania wyłącznie
obligacjami. Z również pomocy finansowej i dotacji budżetu Gminy Koronowo udzielamy
do jednostek z sektora finansów publicznych i spoza tego sektora i tutaj mamy
następującą sytuację Dla jednostek z sektora finansów publicznych Gmina Koronowa
wyasygnowała kwotę 4.848.341,00 zł dla jednostek spoza sektora 2.883.823,08 zł.
Zmiana pojawiła się również w załączniku 9 dotyczącym funduszu sołeckiego, którego
wartość globalna nie ulega zmianie. Tutaj mamy 811.558,10 zł. Natomiast na wniosek
sołectwa Krąpiewo dokonaliśmy przesunięcia pomiędzy paragrafami. W załączniku
inwestycyjnym tak jak już na komisjach sygnalizowałam pojawiły się zmiany, które
umożliwiły zagwarantowanie finansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego drogi
gminnej Dziedzinek – Mąkowarsko do kwoty 2.180.000,00 zł i to będzie zadanie, które
chcielibyśmy zrealizować przy współudziale pieniądza unijnego. Oprócz tego będziemy
również starali się o dofinansowanie do drugiej części tej drogi to jest przebudowa,
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mąkowarsko – Dziedzinek. Na ten
moment mamy przewidziane 700.000,00 zł. czyli jest to zabezpieczenie wartości
kosztorysowej. Oczywiście jeżeli Państwo pozytywnie zaopiniują dokument. Projekt
uchwały budżetowej niezwłocznie przystąpimy do ogłoszenia przetargu po to aby jeszcze
w tym roku to zadanie inwestycyjne skończyć. Oprócz tego pojawiły się kwestie, myślę, że
dosyć istotne, ponieważ budowa ścieżki rowerowej Okole – Koronowo – Wierzchucin
Królewski. Ja również sygnalizowałam na spotkaniach w ramach komisji zostanie termin
zakończenia tego zadania czyli jeżeli oczywiście ustalimy ze Starostą Bydgoskim, że to
będzie o rok dłużej czyli do 2021 roku. Ponieważ te wszystkie procedury związane z
realizacją tego zadania. To wszystko wymaga uzgodnień. Przygotowania dobrej
dokumentacji. W związku z tym nie będzie możliwości w tym roku zrealizować tego
zadania w takim zakresie jak to było wstępnie przewidziane. Ponadto nastąpiła również
zmiana zadania inwestycyjnego, które ma być realizowane zarządzania kryzysowego.
Tutaj był agregat prądotwórczy. Miał być to mobilny, na ten moment będzie to agregat
stacjonarny. Również powód był Państwu przedstawiony i mamy modernizację oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Koronowo. Tutaj również nastąpiła zmiana tego zadania.
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Doprecyzowanie nie drogowego a oświetlenia ulicznego zgodnie z tym jaki dokument
został przygotowany do ubiegania się o dofinansowanie z środków unijnych na to zadanie.
Oprócz tego mamy jeszcze zmiany tak jak już powiedziałam w załącznikach dotyczących
zadań zleconych. Jest to konsekwencja decyzji finansowej Wojewody Kujawsko –
Pomorskiego. Stąd zarówno zwiększyły się dochody na zadania zlecone i wydatki. Dotacje
celowe. Ponieważ w tym załączniku również mamy informację od Wojewody KujawskoPomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego. Dokonaliśmy zmiany w zakresie sposobu
finansowania niektórych zadań inwestycyjnych. One wymusiły zmianę załącznika 14, który
odnosi się do wydatków na programy realizowane przez Gminę Koronowo ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności. Ostatni załącznik to
planowane dochody, wydatki budżetu państwa w 2019 roku. Tutaj w tym załączniku
wprowadziliśmy zmiany, które dotyczą zwiększenia dochodów o 200,00 zł.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Pani Ewa Szymańska – Ja chciałam zapytać o dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego mamy zabezpieczyć środki na dotację dla MGOK- u o kwotę
88.700,00 zł. Czy mogłabym wiedzieć konkretnie o jaką dotacje chodzi?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – to jest dotacja podmiotowa dla Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury. Ponieważ Pan dyrektor MGOK – u wystąpił do Pana
burmistrza z wnioskiem, zapytaniem czy będzie możliwość przyznania, zwiększenia tej
dotacji na działalność statutową naszego ośrodka kultury. Uzasadniając to tym, iż w
2018, 2017 roku nie było podwyżek dla pracowników. Ja nie mówię o dyrektorze tylko
mówię o pracownikach Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. W związku z tym
wyliczyliśmy, poszukaliśmy czy jest możliwość sfinansowania tego. Bo ja chciałabym
nadmienić, że w roku ubiegłym bardzo wiele jednostek organizacyjnych gminy otrzymało
dodatkowe środki na podwyżki. W związku z tym uznaliśmy, że dlaczego pracownicy
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury wykonując rzetelnie swoją prace nie mogliby
również otrzymać wynagrodzenia godziwego. Ta podwyżka to będzie około 150,00 zł
tutaj mówię przeciętnie 200,00 zł.

Nie mówimy absolutnie o podwyżce dla Pana

dyrektora. Tylko mówimy o podwyżce dla pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury.
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Radny Pan Piotr Kazimierski – Pani skarbnik przepraszam bo wspomniała Pani, że w
ubiegłych latach nie było podwyżki dla pracowników MGOK – u. A dla byłego dyrektora
była podwyżka? Dla Pana Sławety, dla byłego dyrektora MGOK – u.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Z informacji, które posiadam to Pan dyrektor
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w zeszłym roku mówię o Panu dyrektorze Sławecie
taką podwyżkę otrzymał.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja mam pytanie odnośnie przebudowy drogi MąkowarskoDziedzinek. Tutaj Pani skarbnik powiedziała, że mamy kwotę 2.180.000,00 zł i plus
kwotę 700.000,00 zł, tak? A tutaj mamy, że to zadanie będzie realizowane od 2 km 500
m do 4 km 700 m czyli to wychodzi 2 km 200 m. Czy to już będzie całość? Czy to będzie
kolejny etap?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Przewidzieliśmy, że droga pomiędzy
Dziedzinkiem a Mąkowarskiem będzie w całości wykonana. Myślę, że akurat Pana
radnego też to cieszy. Czyli cała brakująca. Proszę zobaczyć budowa modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Mąkowarsko – Dziedzinek dlatego, że one mają być w
różny sposób sfinansowane. Tu mamy do czynienia z dwiema pozycjami ale ma być
wreszcie ten temat kompleksowo załatwiony.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ja mam jeszcze pytanie związane z zadaniem
inwestycyjnym dotyczącym modernizacji oświetlenia ulicznego. Wiemy, że jest umowa o
dofinansowanie podpisana. Jakie są plany dotyczące uruchomienia przetargu na to
zadanie?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Aktualnie pracujemy nad SIWZ-em. Zgadza się to
zadanie o łącznej wartości 4.200.000,00 zł ma być zrealizowane w tym roku. I udało nam
się już podpisać, uzyskać dofinansowanie, co nas bardzo cieszy. Ponieważ zgodnie z
tym co na dzisiaj mamy do 3.500.000,00 zł ponad otrzymamy ze środków unijnych. Więc
fajnie bo ta modernizacja oświetlenia wskazuje sama nazwa na to, że coś ulepszymy.
Sprawimy, że w przyszłości koszty eksploatacji, czy koszty bieżące oświetlenia powinny
nam się dosyć istotnie obniżyć. Przygotowujemy SIWZ, ale to jest też trudne zadanie. W
związku z tym nasi specjaliści zarówno pracownik merytoryczny zajmujący się
oświetleniem w Gminie Koronowo jak i specjalista zajmujący się zamówieniami
publicznymi mocno pracują nad tym dokumentem po to żeby niezwłocznie po
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wprowadzeniu tych zmian, po przygotowaniu dokumentów uruchomić przetarg i
przystąpić do realizacji zadania.
Radny Pan Piotr Mitera – Ja mam pytanie do Pana mecenasa Bułki. W związku z tym,
że tam jest zapisane, że ma być zwiększona dotacja na Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Koronowie na podwyżki dla pracowników. Czy jako pracownik Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury powinienem się z racji interesu mojego prawnego wycofać z
głosowania?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Moim zdaniem nie musi Pan radny się wycofywać,
ponieważ to nie jest dotacja przeznaczona konkretnie na podwyżkę dla Pana radnego.
Tylko narazie ogół środków. Natomiast dysponentem podwyżek będzie dyrektor MGOK u, to należy do jego kompetencji. To jest tylko wskazanie źródła finansowania.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Mamy zwiększenie, czyli ze środków inwestycyjnych
na drogi zdjęliśmy 600.000,00 zł. przesunęliśmy 430.000,00 zł czyli zakup usług
pozostałych w dziale transport łączność w rozdział drogi publiczno – gminne dokładnie
599.300,00 zł o tyle jest zwiększenie. Moje pytanie brzmi czy te zwiększenie środków
zostanie przekazane do wykonania przez spółkę w całości lub w części? Drugie pytanie
mamy zgodnie z uchwałą rady miejskiej dofinansowanie zadań takich jak budowa studni
głębinowych, przydomowych oczyszczalni, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych
20.000,00 zł. Z tego co wiem tych wniosków jest złożonych dużo więcej. Czy jest
możliwość finansowa zwiększenia tej kwoty dotacji z 20.000,00 zł na jakąś większą
wartość? Jeżeli tak, to na jaką wartość na chwilę obecną?
Zastępca

Burmistrza

Koronowa

Pan

Bolesław

Grygorewicz

-

Odnośnie

przeniesienia środków na drogi z paragrafu inwestycyjnego na paragraf bieżący jeżeli to
dzisiaj Państwo zaakceptujecie te środki zostają uruchomione i znajdują się zapisane w
umowie spółki ze spółką na utrzymanie bieżące dróg. Przy tej umowie, gdzie mamy do
czynienia z funduszem sołeckim. Tam nasze sołectwa przeznaczyły bodajże kwotę
370.000,00 zł, a tutaj uruchamiany kwotę ok

600.000,00 zł. umowa została przez

burmistrza podpisana. O ile pamiętam prezes ZGKiM również podpisał. Także środki są
w momencie tutaj podjęcia przez Państwa uchwały uruchomione. To już ze względów
tutaj czysto budżetowych dla przejrzystości i czytelności budżetu oraz prawidłowości
klasyfikacji budżetowej taką operację należało przeprowadzić.
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Natomiast kwestia tych dotacji, o które Pan radny mówił. Zawsze na początku roku
mniej więcej taką kwotę mamy zarezerwowaną. Jeżeli będą wnioski i drugi warunek
musi być spełniony. Jeżeli będziemy dysponowali wolnymi środkami, które na ten cel
będzie można przeznaczyć to uważam, że znajdą się w budżecie pod tą działką.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Jeżeli można z mojej strony pytanie.
Ponieważ Pani skarbnik przekazała informację odnośnie tego, że jest to podwyżka dla
pracowników i że około 200 zł. Tak, dobrze zrozumiałem? Na pracownika, czy można by
powiedzieć tutaj Państwu radnym ilu pracowników to dotyczy? Rozumiem, że to będzie
podwyżka od stycznia, czy to będzie od miesiąca lutego, czy marca?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ja bym chciała zwrócić uwagę na pewną rzecz.
Dysponentem tych środków jest dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. Jak
Państwo widzą informacja szczegółowa dotycząca zwiększenia dotacji została określona
w załączniku 7 i ta kwota jest pod pozycją dotacji celowej, tak. W związku z tym to
pytanie powinno być do Pana dyrektora, bo to on jako pracodawca będzie podejmował
decyzje o tym jaką kwotę poszczególnym pracownikom i czy w ogóle przyzna podwyżkę.
Nie my, czy nie Pan burmistrz i na pewno nie ja będziemy podejmowali decyzje o tym jak
imiennie przyznać te pieniądze. My nie nadajemy tutaj jakiegoś głównego tonu w
zakresie tego jak ma Pan dyrektor prowadzić działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury. My tylko dostarczamy środki zgodnie z przepisami prawa na prowadzenie
działalności statutowej. Rzeczywiście w uzasadnieniu i czuliśmy się w obowiązku
poinformować dlaczego zwiększamy. Jest taki cel aby wynagrodzenia pracowników
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury zwiększyć, bo one nie są zbyt wysokie. W związku
z tym te sygnały już były też prędzej, że wynagrodzenia pracowników kultury, instytucji
kultury nie są zbyt wysokie. A jest to praca równie ważna dla życia społeczności Gminy
Koronowo.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Zgadzam się Pani skarbnik ,

wychodziłem z założenia, że skoro jest złożony wniosek przez dyrektora odnośnie
zabezpieczenia środków to wynika z niego, że są wyliczenia ile tego jest. Ale rozumiem
to wtedy złoże to zapytanie na koniec w pytaniach.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – My nawet nie bardzo moglibyśmy dostać
informację co do propozycji imiennych dotyczących podwyżek dla poszczególnych
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pracowników. Dlatego, że mamy dzisiaj RODO. Nie my jesteśmy administratorem danych
osobowych tych pracowników tylko dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Ale ja nie pytałem imiennie Pani

skarbnik.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Zgadza się posiadam taka wiedzę.

W związku z tym informuję, że nie chodziło o imienny wykaz tylko o średnią. Pani
wspomniała o tych 200,00 zł, więc chodziło o to ilu jest pracowników, którzy mogą być
objęci, bo rozumiem, że średnio zostało to wskazane.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Zamykam dyskusję. Przechodzimy
do głosowania jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr VI/49/19
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok
2019.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minut przerwy.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński po przerwie wznowił obrady
sesji.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały

w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez

Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej- działki ewidencyjnej nr 1002/38
położonej w Koronowie, gm. Koronowo
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 ?

24
W głosowaniu radnych wniosek otrzymał 16 głosów „za”.
Nieobecni radni Pan Piotr Kazimierski, Pan Marian Kuropatwiński, Pan Olech
Raddatz, Pan Maciej Szlagowski.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Panią Katarzynę Radtke
- Izbaner .
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i
Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke - Izbaner - Niniejsza uchwała
niezbędna jest na potrzeby skomunalizowania działki położonej w ciągu ulicy Witosa
w Koronowie. Ulica Witosa została zaliczona do kategorii dróg gminnych, a
przedmiotowa działka jest obecnie własnością skarbu państwa. Aby uregulować stan
prawny nieruchomości niezbędne jest podjęcie przez Państwa niniejszej 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.
Radni Pan Piotr Kazimierski, Pan Marian Kuropatwiński, Pan Olech Raddatz
wrócili na obrady sesji.
Nieobecny radny Pan Maciej Szlagowski. Obecnych 19 radnych.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”

podjęła Uchwałę Nr

VI/50//19 uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo
nieruchomości gruntowej- działki ewidencyjnej nr 1002/38 położonej w
Koronowie, gm. Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Tutaj jeszcze taka prośba do
Pana radnego Tomasza Skotnickiego, bo Pan mecenas zwrócił mi uwagę, że
powinienem zwrócić uwagę, że w momencie gdy już jest po głosowaniu i
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odczytywaniu imiennym nie można brać udziału w głosowaniu.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Na obrady wrócił radny Pan Maciej Szlagowski. Obecnych 20 radnych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez
Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działki ewidencyjnej nr 725/1
położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
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 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Panią Katarzynę Radtke
- Izbaner .

Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i
Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke - Izbaner

- Na wstępie

chciałabym wprowadzić autopoprawkę dotyczącą powierzchni. Wkradł się nam błąd
pisarski także § 1 w wersie 2 zamiast powierzchni 1,0515 powinno być 0.0515.
Niniejsza uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo
nieruchomości gruntowej- działki ewidencyjnej nr 725/1 położonej w Koronowie, gm.
Koronowo, niezbędna jest na potrzeby skomunalizowania działki położonej przy ul.
Witosa w Koronowie. Przedmiotowa działka stanowi przesmyk pomiędzy ul. Witosa a
ul. Pomianowskiego, na wysokości urzędu miejskiego i Centrum Handlowego Stara
Rzeźnia. Aby uregulować stan prawny nieruchomości niezbędne jest podjęcie przez
państwa niniejszej uchwały.
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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 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/51/19 uchwały w sprawie
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowejdziałki ewidencyjnej nr 725/1 położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Stawiam wniosek, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Kto jest za tym aby nie odczytywać uchwały wraz z załącznikami?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke
– Izbaner.
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i
Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke - Izbaner Zgodnie z ustawą o
ochronie zwierząt do 31 marca każdego roku zobowiązani jesteśmy do przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Koronowo na dany rok kalendarzowy, co stanowi
dopełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę.
Program przewiduje zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla
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zwierząt, opieki nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. Tu dodam, że
załącznikiem do niniejszej uchwały jest również projekt umowy z karmicielami
wolnożyjących kotów. Ponadto program obejmuje odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach, poszukiwanie
właścicieli

dla

bezdomnych

zwierząt,

usypanie

ślepych

miotów,

wskazuje

gospodarstwo rolne, które w razie potrzeby zapewnia opiekę zwierzętom
gospodarskim, oraz przewiduje zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej.
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 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/52/19 uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2019.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej
własność Gminy Koronowo
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 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony
Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke Izbaner .
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Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i
Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke – Izbaner - Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej
w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo dotyczy nieruchomości
wielorodzinnej położonej przy ul. Bukowej 2. Przedmiotowa nieruchomość nie
posiada dostępu do drogi publicznej. Niniejszą uchwałą wyrażacie Państwo zgodę na
ustanowienie służebności gruntowej dla właścicieli przedmiotowych nieruchomości,
aby ten dostęp im zapewnić.
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 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/53/19 uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości
położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Koronowie, stanowiącej
własność Gminy Koronowo.
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 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony
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Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke
– Izbaner.
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i
Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke – Izbaner - Uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej
w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo dotyczy nieruchomości
wielorodzinnej położonej przy ul. Bukowej 4. Przedmiotowa nieruchomość nie
posiada dostępu do drogi publicznej. Niniejszą uchwałą wyrażacie Państwo zgodę na
ustanowienie służebności gruntowej dla właścicieli przedmiotowych nieruchomości,
aby ten dostęp im zapewnić.
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 20 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr VI/54/19 w sprawie

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości
położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo
14. Rozpatrzenie 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 tym aby nie odczytywać uchwały wraz z załącznikami?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
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odczytywali, o

wprowadzenie poproszę Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony

Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke
– Izbaner.
Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i
Gospodarki Komunalnej Pani Katarzyna Radtke – Izbaner - Zgodnie z ustawa o
publicznym

transporcie

drogowym

właściwy

organ

jednostki

samorządu

terytorialnego określa w drodze uchwały przystanki komunikacyjne i warunki
korzystania z tych przystanków. Uchwała objęte zostają przystanki, których
właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu terytorialnego.
Niniejszą uchwała regulujemy stan prawny przystanku autobusowego położonego
przy ul. Szosa Kotomierska na wysokości Projprzemu. Dotychczas ten przystanek
położony był wzdłuż drogi krajowej nr 56, ale został przeniesiony na drogę gminną,
więc istniej konieczność uregulowania jego statusu, co czynicie państwo niniejszą
uchwała.
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 20 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr VI/55/19 w sprawie

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości
położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast
Polskich.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i
uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Stawiam wniosek, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
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Kto jest za tym aby nie odczytywać uchwały wraz z załącznikami?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji
Pana Rafała Gibasa.
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Pan Rafał Gibas – Projekt tej uchwały
uzasadniamy brakiem wymiernych korzyści płynących z udziału gminy w Związku
Miast Polskich. Stwierdzamy, że będąc członkiem kilku innych stowarzyszeń również
część z celów realizowanych jest poprzez członkostwo w innych stowarzyszeniach.
Poza tym podejmując tą uchwałę jakby generujemy pewne oszczędności związane z
składkami członkowskimi i ewentualnie wyjazdami na zgromadzenia członków, itd.
Także uzasadniamy, że z punktu widzenia walorów promocyjnych udział w związku
no nie przynosi oczekiwanych korzyści.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Mam pytanie od kiedy jesteśmy członkiem Związku
Miast Polskich?
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Pan Rafał Gibas – Uchwała o
przystąpieniu została podjęta 10 sierpnia 2017 roku. Także około półtora roku.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Ja tylko zapytam jaka jest
składka roczna, którą płacimy?
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Pan Rafał Gibas - Roczna składka na ten
rok, była przewidziana to było zaraz powiem. To była kwota 3.624,99 zł.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Czy są jeszcze jakieś

pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania jawnego,
imiennego.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18
głosami „za”

przy 1 głosie „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”

podjęła Uchwałę Nr VI/56/19 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i
uzasadnieniem.
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 20 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania
Przestrzennego Panią Małgorzatę Zwierzyńską.

Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Małgorzata
Zwierzyńska – Projekt niniejszej Uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (zmiana
weszła w życie 9 września 2017 r.). Aktem tym ustawodawca zmienił dotychczasowe
brzmienie art. 81 ww. ustawy tj. rozszerzył grupę obiektów zabytkowych, na które
może zostać udzielona dotacja, o obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji
zabytków. Ponadto ustawodawca wskazał, że dotacja „może być udzielona
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w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków”. W związku
z powyższym, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami proponuje się przyjęcie nowej uchwały, a
jednocześnie uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały Nr XLIV/507/06 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków.
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 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/57/19 w sprawie zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków.

17. 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 odczytał projekt uchwały w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – – Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
dyskusję, przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.

Nie widzę, zamykam
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym jednogłośnie 20
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/58/19 w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Koronowie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
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 jednogłośnie 20
głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/59/19 w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w
Koronowie.

18a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

odczytał projekt uchwały

sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński
zmianę § 3 na § 2.

wniósł o autopoprawkę
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Panie mecenasie moje

pytanie do Pana tylko. Głosujemy w sposób taki jak wszystkie poprzednie uchwały.
Nie ma tutaj głosowania tajnego?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Tak nie ma tutaj żadnych szczególnych zasad
głosowania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Czy ktoś jeszcze chciałby

zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania
jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16
głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr VI/60/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie. Zgodnie z wynikiem
głosowania zamieszczonym na platformie eSesja oraz w liście imiennego
głosowania.
18b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

odczytał projekt uchwały

sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Ja mam pytanie czy nie
powinno być tutaj informacji w uzasadnieniu o tym, że ta rezygnacja została pisemnie
wycofana.
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Mecenas Pan Rafał Bułka – Może być. Ale tak naprawdę uzasadnienie nie ma
wpływu na treść tej uchwały. No ale też kiedy już będziemy powoływać taką
okoliczność, to powinniśmy wskazać kiedy została rezygnacja cofnięta. Bo
rozumiem, jeżeli dobrze pamiętam. Tam jest 30 stycznia została złożona, a cofnięta
została, to już Pan przewodniczący wie, nie znam dokładnej daty.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - 11 lutego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Czy ktoś jeszcze chciałby

zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania
jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 11
głosami „za” przy 9 głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr VI/61/19 w sprawie
przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie.

19. Zapytania, wnioski i informacje.
Pan Radny Tomasz Gordon – Ja mam najpierw komentarz do odpowiedzi na
pytania, które zadałem na poprzedniej sesji. Otóż mnie tam najbardziej interesował
temat ile wynosi, widzę, że jednak sprawa pieniędzy jest bardzo drażliwa. Ile wynosi
etat kierowcy, który pełni funkcję kierowcy samochodu przeciwpożarowego na terenie
naszej gminy w jednostkach OSP. I dostałem dość obszerne wyjaśnienie, no ja to
oczywiście ja to znam, bo ze strażą pożarną to jestem związany od 1970 roku. Tam
odpowiednie

kursy

skończyłem.

Ale

przeczytam

tu

odpowiedź.

Ochrona

przeciwpożarowa jest zadaniem własnym gminy. To właśnie gmina ponosi koszty
wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek.
Także zapewnienia umundurowania bojowego, ubezpieczenia, itd. W praktyce
oznacza to stworzenie przez gminę warunków organizacyjnych i formalno-prawnych
zapewniających ochronę ludzi i mienia oraz zapewnienie odpowiednich środków do
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. I z tym się całkowicie, w pełni
zgadzamy. To jest odpowiedzialność gminy. Gmina bierze to na siebie. W naszym
przypadku, w przypadku Gminy Koronowo są jednostki typu S, czyli gdzie są
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samochody tam są również przydzielone etaty. I tak najwięcej oczywiście etatów jest
w Gminie Koronowo 1 ½ etatu, Mąkowarsko ½ etatu, Gościeradz ¼ etatu, Wtelno ½
etatu, Wierzchucin Królewski ¼ etatu, Huta ¼ etatu, Gogolinek ¼ etatu, Wilcze 0. No
tak to trzeba było podzielić, więc nie mamy do tego w ogóle pretensji i zastrzeżenia.
Natomiast ja zadałem pytanie ile na dzień dzisiejszy w Gminie Koronowo taki etat
jest pieniędzy. Ja nie zadawałem pytanie ile na przykład w Mąkowarsku przykładowo
kierowca dostaje, ten etat ile wynosi, ile w Gościeradzu, ile w Koronowie. Ogólnie nie
imiennie tylko ogólnie. Jeżeli to jest rzeczywiście tajemnica no to dziwię się bardzo
bo to są jednak pieniądze naszych podatników i dla tych, którzy pełnia no, że tak
powiem bardzo odpowiedzialna pracę. Bo muszą czuwać nad bezpieczeństwem, że
my spokojnie śpimy, tak. Kiedyś dawno temu to była taka funkcja stróża wiejskiego
przeciwpożarowego. Sołtys to organizował, był wytypowany ze wsi, itd. Dzisiaj w
pełni za to odpowiada straż pożarna. No dobrze, jeżeli tego nie można udzielić. To
jest informacja, artykuł kodeksu cywilnego, orzecznictwo. Nie będę tego czytał.
Natomiast również zadałem pytanie dlaczego najlepiej wyposażona jednostka OSP
Koronowo w dzień pożaru w Gościeradzu to jest z 31 grudnia 18 roku na 1 stycznia
19 roku była wyłączona z organizacji brania udziału w działaniach operacyjnych. I
jest odpowiedź na to oczywiście. Kierowca itd. przepisy, ale jest takie sformułowanie
posłuchajcie Państwo tego:, Po godzinach pracy w/w pracownicy którzy są
strażakami, ratownikami działającymi w strukturach OSP w Koronowie. I nie mają
formalnego

obowiązku

uczestniczenia

w

działaniach

ratowniczo-gaśniczych.

Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami opartymi na dobrowolnej
przynależności,

działalności

druhów.

Tyle

ten

komentarz,

ten

komentarz

pozostawiam Państwu. Dla mnie te porównania się kłócą. To tak z tych takich spraw,
że tak powiem bezpieczeństwa i przyziemnych.
Mam jeszcze wniosek, wniosek mam do rady, konkretnie do Rady Miejskiej w
Koronowie. Trochę historii na ten temat jak ten wniosek powstał. Ja rok temu
złożyłem interpelację za pośrednictwem rady i burmistrza do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o to żeby w ciągu budowy obwodnicy
Bydgoszczy trasy, drogi ekspresowej S5 w Tryszczynie, gdzie powstaje obiekt
mostowy, duży most nad rzeką Brdą nadać nazwę mu imienia sługi bożego, księdza
zamordowanego, męczennika księdza Hamerskiego, ówczesnego proboszcza we
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Wtelnie. W 1939 roku została zamordowany. Są dwa takie ważne momenty, które ja
przynajmniej biorę pod uwagę składając ten wniosek. Po pierwsze na ten wniosek,
na ta interpelację dostałem bardzo obszerną odpowiedź od ówczesnego dyrektora
generalnej dyrekcji oddział w Bydgoszczy pana Gołębiewskiego. Ja wiem akurat tak
się złożyło, że dwa dni przed sesją, czy trzy został odwołany. Jest jego zastępca, no
ale myślę, że podtrzyma to stanowisko. I w całym tym tutaj odpowiedzi to
przedstawia wyroki sądów, orzeczeń, itd. I uważa, że jednocześnie informujmy, iż w
pełni popieramy inicjatywę nadania nazwy przedmiotowego mostu przez rzekę Brdę.
Nie wnosimy uwag do ówcześnie złożonych propozycji w powyższym zakresie. I w
myśl w rozumieniu tych zapisów właśnie kompetentnym organem jest w naszym
przypadku rada gminy Koronowo. Więc jeżeli przez rok czasu nie był, a tu jeszcze
taki dodatek jest, że jeżeli Rada Miejska w Koronowie taką podejmie uchwałę to
prosi dyrektor o przesłanie jej do dyrekcji w Bydgoszczy, bo to uznaje za taki no za
takie zainteresowanie obiektami, budową. Akurat tak się składa, że ta trasa
przebiegu tej inwestycji. Najpotężniejszej inwestycji jaka tutaj w naszym rejonie miała
w historii do czynienia. Kawałek Gminy Koronowo przebiega akurat w tym miejscu,
gdzie w 1939 roku okupanci hitlerowscy wymyślili sobie mordowanie Polaków. Zanim
ja

postanowiłem

złożyć

ten

wniosek

konsultowałem

go

w

ówczesnym

administratorem parafii we Wtelnie księdzem Jarosławem Radzikowskim. W pełni
popiera ten mój wniosek i jest za tym. Drugi taki powód, który ja stawiam jako tutaj
mieszkaniec Gminy Koronowo, mieszkaniec Tryszczyna i również należący do Parafii
Wtelno. Rada Miejska w Koronowie, 27 lutego 2019 roku. Składam wniosek o
podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla nowo budowanego mostu przez
rzekę Brdę, obiekt inżynierski MS3-9 w ciągu budowy drogi ekspresowej S5 na
odcinku Aleksandrowo – Tryszczyn kilometr 15+501 w rejonie miejscowości
Tryszczyn imieniem męczennika, sługi bożego Dziekana Fordońskiego Proboszcza
Parafii Wtelno z 1939 roku ks. Jana Hamerskiego. Uzasadnienie Na początku roku
2018 złożyłem do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Bydgoszczy interpelacje w sprawie nadania nazwy dla nowo budowanego obiektu
inżynierskiego mostu przez rzekę Brdę w ciągu budowanej drogi ekspresowej S5 w
miejscowości Tryszczyn gmina Koronowo. Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Bydgoszczy pismem 27 marca wyjaśnia, że w rozumieniu
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ustawy z dnia 21 marca 1985 r. odniesieniu do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie

gminnym

Administracyjnego

i

oraz

powołując

Wojewódzkich

się
Sądów

na

wyroki

Naczelnego

Administracyjnych

Sądu

organem

kompetentnym do nazwy nowemu mostowi, o którym mowa powyżej pozostawia
Radzie Gminy lub Miasta, w tym przypadku radzie Miejskiej w Koronowie. Ponadto
pragnę podkreślić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Bydgoszczy w pełni popiera inicjatywę nadania nawy wskazanemu mostowi przez
rzekę Brdę i nie wnosi uwag do złożonych propozycji w powyższym zakresie.
Jednocześnie zwraca uwagę o konieczności poinformowania Oddziału GDDKiA w
Bydgoszczy o wybranej nazwie obiektu MS3-9 po uprzednio przeprowadzonych
rozmowach z mieszkańcami. Mając powyższe na uwadze składam wniosek do Rady
Miejskiej w Koronowie o podjęcie stosownej uchwały w sprawie nadania nazwy
mostowi przez rzekę Brda i przekazanie jej do Oddziału GDDKIA w Bydgoszczy. Tyle
dokładnie wniosek i w rozmowie tutaj informacja z ks. Obecnym Proboszczem Parafii
Wtelno jest za tym i nawet jego sugestia jest taka, że jak będziemy ten wniosek
rozpatrywać on bardzo chętnie posłuży radą, doradzeniem nam jako radnym i
również chodzi o to, że w tym miejscu, gdzie będzie przebiegała ta trasa był
zamordowany

ks.

Hamerski

były

zamordowane

harcerki

bydgoskie,

było

zamordowanych około 1000- 1200 bydgoszczan, Polaków, nie tylko samych
bydgoszczan. Ciekawe, że okupanci, Niemcy wybrali sobie na początek mordowania
Polaków Tryszczyn. W tym roku przypada 80 rocznica tego. Tam jest kilka jeszcze
takich uwag. Uważam, że jako mieszkaniec Gminy Koronowo, parafianin Parafii
Wtelno zwracam się do Szanownej Rady o podjęcie stosownej uchwały.
Radny Pan Piotr Mitera – Odczytam prośbę , która wpłynęła do mnie od
mieszkańców Sołectwa Stary Jasiniec . My niżej podpisani mieszkańcy wsi Stary
Jasiniec zwracamy się z prośbą o złożenie interpelacji dotyczącej stanu dróg w
naszym sołectwie. W miejscu, w którym kończy się utwardzona droga asfaltowa,
zaczyna się nieutwardzona droga, której stan jest fatalny, przejazd przez nią do wielu
mieszkańców jest uciążliwy i wiąże się ze zniszczeniami zawieszenia samochodu czy
też urywanie misek olejowych przez obecne w każdym miejscu głębokie dziury. Od
wielu lat zmagamy się z taką sytuacją, tutaj należy zaznaczyć, że podejmowane
próby naprawy są bezskuteczne i już kilka dni po podjęciu interwencji przez zarządcę

40
dróg stan nawierzchni zmienia się znowu w wielkie dziurawe pole. Materiał, który
używany jest do załatania dziur jest nieodpowiedni, ponieważ można znaleźć w nim
gwoździe czy też pręty, co wiąże się z uszkodzeniem ogumienia. Prosimy o
znalezienie rozwiązania naszej trudnej sytuacji i poprawę stanu nawierzchni, którą
każdy z nas dojeżdża codziennie do pracy, dojazd do świetlicy wiejskiej, w której
regularnie odbywają się zajęcia i imprezy dla dzieci również jest utrudniony dla
lokalnych mieszkańców jak i dla tych z sąsiednich miejscowości. Mam nadzieję, że
zostanie wypracowane rozwiązanie długoletnie, które pozwoli nam spokojnie i
bezpiecznie eksploatować drogę. Taką interpelacje pragnę zgłosić aby zająć się
tematem drogi w Sołectwie Stary Jasiniec.
Taka moja prośba prosiłbym w punkcie następnym, gdzie będziemy składali
interpelacje.
Radny Pan Piotr Mitera – Mam wniosek, na ostatniej sesji złożyłem wniosek o
podjęcie działań w celu przejęcia od skarbu państwa jednej z dróg w Sołectwie
Samociążek. W dalszym czasie dokonałem analizy dróg w Sołectwie Samociążek i
jeszcze dwie ulice też powinny zostać przejęte na rzecz gminy po to aby móc
prowadzić skuteczne działania mające na celu utrzymanie przejezdności tych dróg
oraz późniejsze inwestycje drogowe, które ułatwiłyby także skomunikowanie
Samociążka z miejscowością Gościeradz. Składam wniosek o to , aby podjąć
działania w celu przejęcia od skarbu państwa dróg przy ul. Nad Brdą oraz ul.
Piaskowej przez Gminę Koronowo.
Jeszcze nie wiem, czy to jest dobry moment, ale mam też apel. 3 marca o godz.
17.00 z Centrum Kultury Synagoga odbywa się koncert charytatywny. Mam taki apel
do wszystkich radnych aby włączyli się w ta akcję. Cel akcji to wsparcie leczenia
osób, dzieci, pacjentów oddziałów onkologicznych w Bydgoszczy. Cegiełki o wartości
minimum 20 zł można nabyć w biurze Centrum Kultury Synagoga w godzinach od
8.00 do 16.00. Także zachęcam Państwa oglądających sesję do aktywnego
włączenia się do akcji. Liczę na to, że uda nam się uzbierać jak największą kwotę
aby pomóc chorym dzieciom.
Radny Pan Henryk Borowicz – W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi
Koronowskiej jako członek zarządu chciałbym się dowiedzieć jaki jest status parku
„Grabina” w Koronowie. Na chwile obecną. Jaka jest jej wielkość? Jaki obszar
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zajmuje? I czy na jej terenie znajdują się grunty ziemi będące własnością prywatną?
Jeśli są to od kiedy?
Radna Pani Mirosława Holka – W imieniu mieszkańców Gościeradza proszę o
interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie utworzenia
przejścia dla pieszych na DK 25 na wysokości Wyczółkowa. Osoby korzystające z
przystanków autobusowych muszą przejść na drugą stronę bardzo ruchliwej drogi
krajowej, co stwarza niebezpieczeństwo wypadku.
Drugi wniosek to znaczy ponawiam tutaj wniosek Panie burmistrzu. Po raz kolejny o
odpowiedź na mój wniosek złożony ustnie na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu
12.12.2018 r., następnie pisemnie 13.12.2018 r. , 11.02.2019 r. przekazałam Panu
burmistrzowi kserokopię złożonego wniosku, ponieważ oryginał podobno zaginął w
urzędzie. Nadal nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Proszę o opinię również radcy
prawnego czy mam to złożyć jako skargę, dotyczy

na działanie burmistrza, czy

upomnienie? Wniosek dotyczy rozbudowy strażnicy OSP we Wtelnie oraz wykonania
projektu boiska wielofunkcyjnego przy szkole we Wtelnie.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie przewodniczący ja mam pytanie ile
czasu potrzebuje biuro rady aby napisać protokół? Czy zdarzało się do tej pory, że
ten czas między sesjami jest zbyt krótki, żeby napisać protokół?
Druga sprawa to jest apel radnych gminy Koronowo o to aby zwrócić się do
marszałka

Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako zarządcy dróg

wojewódzkich o to żeby dokonano inwentaryzacji drogi 244 i wreszcie przystąpiono
do prac naprawczych, czyli budowy nawierzchni. Zagraża to pojazdom poruszającym
się, osobom, które tam chodzą. Doszło do tragicznego, śmiertelnego wypadku w
miejscowości Bieskowo. Więc uważam sprawę za bardzo pilną.
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski – Ja chciałbym w wolnych wnioskach
właściwie zabrać głos. Chciałem poinformować Państwa radnych i prosić o aprobatę
właściwie w tym wniosku. Chciałbym dzisiaj złożyć wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej w celu przedstawienia Państwu radnym nowego prezesa zakładu
gospodarki komunalnej naszej spółki oraz wybraniu wiceprzewodniczących. Dzisiaj
złoże takie pismo. Proszę o akceptację. I chciałem tylko zapytać jeśli mogę
oczywiście. Czy chcielibyście Państwo ze mną się spotkać przed tą sesją
nadzwyczajną? Czy może na neutralnym gruncie, gdzieś? W każdym razie

42

zapraszam na takie spotkanie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Stanisław Gliszczyński – Wpłynęło
do biura rady podziękowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witoldowie.
Podziękowanie na piśmie stanowi załącznik Nr 6 niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Stanisław Gliszczyński

- Z takich

informacji odpowiedział do mnie Pan wojewoda, pozwolę sobie przekazać.
Pismo stanowi załącznik Nr 7 niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Mam dwa wnioski w imieniu
mieszkańców Sołectwa Buszkowo zwracam się z prośbą o wprowadzenie do zadań
inwestycyjnych na rok 2019 zadania „Budowa drogi gminnej na Kadzionkę”. W
przypadku braku możliwości wprowadzenia tego zadania proszę o podanie przyczyn
takiej decyzji celem przekazania jej mieszkańcom.
Drugi wniosek w imieniu druhów strażaków jednostki OSO Wtelno oraz
mieszkańców zwracam się z prośbą o wprowadzenie do zadań inwestycyjnych na
rok 2019 zadania „Rozbudowa budynku remizy OSP we Wtelnie o boks garażowy”.
”. W przypadku braku możliwości realizacji tego zadania proszę o podanie
uzasadnienia takiej decyzji.
Następne pytanie to czy w związku z otrzymaną petycją, nie wiem czy Pan burmistrz
już tą petycje otrzymał?
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński odczytał petycję, oto jej treść: W
sprawie rewitalizacji strzelnicy przy ul. Przyrzecze w Koronowie. Działając w imieniu
mieszkańców Koronowa, zainteresowanych doniesieniami dotyczącymi rewitalizacji
strzelnicy leżącej przy ul. Przyrzecze, składam petycję o ustosunkowanie się do
powyższej kwestii. Jako właściciel działek znajdujących się przy ul. Aleja Jana Pawła
II w Koronowie, tj. 500 m od strzelnicy wyrażam głębokie zaniepokojenie
docierającymi informacjami i oczekuję jasnej odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Gmina Koronowo ma jakiekolwiek plany związane z budową strzelnicy,
bądź wydzierżawieniem ziemi pod strzelnicę na terenie ul. Przyrzecze?
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2. Jeśli tak, kto jest inwestorem?
3. Na kiedy planowany jest odbiór strzelnicy?
4. Jaki ma być typ strzelnicy i kto będzie jej użytkownikiem?
Dodam, iż nie wyobrażam sobie aby tak ważna inwestycja mogłaby odbywać się za
plecami

mieszkańców,

bez

wcześniejszych

konsultacji

społecznych.

Takie

poprowadzenie sprawy z pewnością spotkałoby się z wielką dezaprobatą lokalnej
społeczności, a nawet mogłoby przyczynić się do licznych protestów. Wyrażam więc
wielką nadzieję, że doniesienia te są fałszywe. Wraz z mieszkańcami oczekuję
szybkiego wyjaśnienia sprawy. Podpisano Grzegorz B. i jest lista osób, które
podpisały ta petycję.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Jeżeli chodzi o zapytania, to

mam ich kilka:
Czy prawdą jest że, w miesiącu grudniu 2018 roku wypłacono pracownikom
nagrody?
Jeżeli tak to:
1. jakim dokumentem i kiedy zabezpieczono środki finansowe na wypłatę tej
nagrody ?
2. kto decydował o przyznaniu bądź nieprzyznaniu nagrody i jakimi kryteriami się
kierował?
3. jaka jest to nagroda i na jakiej podstawie została wypłacona?
4. jaką kwotę wypłacono brutto?
5. jaką jest najniższa a jaką najwyższa nagroda brutto?
6. jakie są dodatkowe koszty pracodawcy poniesione do wypłaconych nagród?
7. ilu pracownikom wypłacono te nagrody?
8. ilu pracownikom nie wypłacono w/w nagrody i z jakich powodów?
9. czy są przypadki wypłacenia tej nagrody pracownikom zatrudnionym po 23
listopada 2018 roku?
10. proszę o przedstawienie wykazu pracowników którym przyznane były w
grudniu 2018 r. nagrody i w jakiej wysokości brutto stanowiskami, a w
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przypadku pracowników względem których obowiązujące przepisy prawa
pozwalają wykazu również imiennego ?
11. proszę o przedstawienie wykazu pracowników którym w okresie od 23
listopada 2018 r. przyznany został dodatek specjalny z uzasadnieniem za co i
ile brutto, a w przypadku pracowników względem których obowiązujące
przepisy prawa pozwalają również wykazu imiennego ?
12. ilu pracowników zatrudnił Pan Burmistrz w urzędzie miejskim od dnia 23
listopada do dnia 27 lutego 2019 , na jakie stanowiska i na jakich zasadach?
13. jakie są aktualne wynagrodzenia brutto kadry kierowniczej Urzędu Miejskiego
w Koronowie? Proszę o wykaz z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze i
dodatkowe (np. dodatek specjalny itp.) stanowiskami, a w przypadku
pracowników względem których obowiązujące przepisy prawa pozwalają
wykaz imienny.
14. czy podobne nagrody wypłacono w innych jednostkach ? Jeżeli tak to jaką
była najniższa, a jaką najwyższa brutto przyznana nagroda oraz jakie
poniesiono koszty po stronie pracodawcy?
Prosiłbym o informację z MGOK – u w latach 2016, 2017 i 2018 czy były
jakiekolwiek podwyżki dla pracowników oraz czy z tego tytułu, że orkiestra Kujawia
pracuje już w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie. Czy z tego tytułu
również poniesiemy dodatkowe koszty? Jeżeli tak to jakie?
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Ja będę też składał wniosek o zestawienia jeżeli
chodzi o wypłaty wynagrodzenia, nagrody i dodatki specjalne za lata 2017 i 2016.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie przewodniczący jak słucham pytań,
które Pan w tej chwili zadał. One są jakby odpowiednikiem tych pytań i tej
przedmiotowej kontroli, która była przeprowadzona na komisji rewizyjnej. Dokładnie
wysokość nagród wypłacanych premii najniższa, najwyższa we wszystkich
jednostkach organizacyjnych podległych gminie. Jest wykazane w protokole,
przekazanym już radzie, protokole z komisji rewizyjnej. Ja chcę jeszcze jedna petycję
odczytać również dotyczącą remontu drogi gminnej ul. Sportowa. Mieszkańcy jest
tutaj kilkanaście podpisów mieszkańców ul. Sportowej. W związku z bardzo złym
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stanem nawierzchni tej ulicy utrudniającym swobodny i godny dostęp do posesji my
niżej podpisani mieszkańcy składamy prośbę o rozpoczęcie prac remontowo –
budowlanych w/w drogi zgodnie z wykonanym w 2018 roku projektem oraz
pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
Przekazuje też tą petycję na ręce Pana przewodniczącego.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Poinformuje tylko, że ta petycja

tez już do nas trafiła i została przekazana do komisji i z tego co pamiętam do Pana
burmistrza.
Radna Pani Mirosława Holka – Ja nie wiem Panie przewodniczący, czy mogę do
Pana radnego Artura Kopra zadać pytanie? Tutaj pytanie z rady rodziców. Czy
znajdzie Pan kiedyś chwilę czasu aby złożyć podpis w banku na przekazanie konta
rady rodziców? Bo pół roku to jest już bardzo, bardzo długo. A rodzice w sumie
wszystkie swoje postępowania no muszą odkładać i nie znamy stanu konta.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Ja zwracam się w imieniu dobrego imienia
pracowników zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. W związku z tym, że
uzyskałem informację, że jest rozstrzygnięcie Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz –
Północ i wiem, że Pan burmistrz otrzymał wynik tego postępowania w sprawie, nie
przeciw komuś, ale w sprawie. W związku z tym, że w roku 2018 wobec pracowników
zakładu toczyła się medialna nagonka i oczernianie. Chciałbym, żeby Pan burmistrz
na tej sesji nadzwyczajnej, to jest mój wniosek, moja prośba przedstawił wyniki.
Wiem, że sprawa jest umorzona, ale chciałbym żeby podać to do publicznej
wiadomości. Ponieważ uważam, że pracownikom zakładu należy się takie publiczne
oczyszczenie z pomówień i stawianych zarzutów, które okazały się nieprawdą,
ponieważ prokuratura umorzyła sprawę.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Ja tylko dopowiem Panie
burmistrzu, że też będę przesyłał do Pana informację. Ponieważ dostaliśmy w tej
samej sprawie list, anonim podpisany przez pracowników ZGKiM – u. A dotyczy tej
sprawy, która już została zakończona postepowaniem prokuratora, więc to jak gdyby
łącząc ta wypowiedź Pana radnego Szlagowskiego. Dobrze by było gdybyśmy mogli
uzyskać tą informację.
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20. Składanie interpelacji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – czy ktoś z państwa Radnych
chce złożyć interpelację ? Radny Pan Piotr Mitera?
Radny Pan Piotr Mitera – No myślę, że już przedstawiłem treść interpelacji,
chciałbym ją tylko złożyć.
Radny Pan Piotr Kazimierski – Mam prośbę tutaj mieszkańców skierowaną do
Burmistrza Koronowa w sprawie remontu mostu kolejowego. Uprzejmie proszę Urząd
Miasta Koronowa o podjęcie zdecydowanych kroków w kwestii zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom, którzy wykorzystują most kolejowy nad rzeką Brdą w
Koronowie w ciągu linii 241 Tuchola – Koronowo jako kładkę. Most w wyniku aktów
wandalizmu na przestrzeni ostatnich lat pozbawiony został desek i poręczy co
stanowi zagrożenie dla osób korzystających z obiektu jako skrótu pomiędzy osiedlem
Przyrzecze a centrum miasta. Mostem do szkoły chodzą dzieci, dorośli natomiast
skracają drogę w celu dotarcia do przystanków autobusowych. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami przebywanie na terenie kolejowym osób postronnych jest
zabronione i zagrożone karą mandatu – art. 65 ust. 3 ustawy z 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym. Zagrożenie ustawowe za ten czyn to kara grzywny (od 20 zł
do 500 zł). Lub opcjonalnie art. 97 k.w. kto wykracza przeciwko innym przepisom o
bezpieczeństwie lub porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny
do 3.000 złotych albo karze nagany. Kilka lat temu poruszany był temat budowy
drewnianej kładki, która wraz z ciągiem pieszym połączyć miała ulicę Przyrzecze z
Szosą Kotomierską. Pomysł ten nigdy nie został zrealizowany. W związku z czym
uważam, że w drodze wyjątku do czasu wznowienia ruchu kolejowego na linii 241
można zezwolić na ruch pieszych od Ulicy Przyrzecze do ulicy Dworcowej. Aby
jednak było to bezpieczne konieczna jest gruntowna naprawa mostu nad Brdą.
Mostem jak i linią kolejową zarządza Bydgoski Zakład Linii Kolejowych przy ul.
Zygmunta Augusta 1 w Bydgoszczy, Sekcja utrzymania i eksploatacji infrastruktury w
Laskowicach Pomorskich. Wniosek o naprawę obiektu kierować należy do Dyrektora
Mariusza Poćwiardowskiego z ZLK Bydgoszcz, ul Z. Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz.
Telefon 052-518-33-40. Kopie niniejszego pisma przekazuję również do wiadomości
Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6 Departament
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Kolejnictwa. Jednym z najwyższych priorytetów Samorządu jest dbanie o
bezpieczeństwo mieszkańców, w związku z tym uprzejmie proszę o poważne
podejście do sprawy i rozwiązanie powyższego problemu przyjmując stanowcze
podejście do PKP PLK SA.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Panie mecenasie myślę, że to w
ramach wniosku, czy jako interpelacja? Można uznać jako interpelację. Dobrze to tak
uznajemy to. Proszę złożyć do biura rady.
I to czym mówiłem Panie burmistrzu to jest pismo Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska, które wpłynęło do biura rady 25.02.2019 r. również kierowane jest do
Prezesa Zamówień Publicznych, jak i Przewodniczącego rady Miejskiej w Koronowie.
Dotyczy skargi pracowników ZGKiM w Koronowie oraz Mieszkańców Gminy
Koronowo z 20 lutego 2018 r. Na podstawie ar. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. Zm.),
przekazuję zgodnie z właściwością do wiadomości i ewentualnego wykorzystania
służbowego, skargę Pracowników ZGKIM oraz Mieszkańców Gminy Koronowo,
przesłaną do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 2018 r.
na działania Burmistrza Koronowa, do rozpatrzenia w zakresie posiadanych
kompetencji:


Do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – w części dotyczącej zgłaszanych przez
skarżących nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez
Burmistrza Koronowa,



Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie – w części dotyczącej zarzutów
odnoszących się do działalności Burmistrza Koronowa.

Jednocześnie informuję, że ww. pismo w części dotyczącej nieprawidłowości w
zakresie gospodarowania odpadami rozbiórkowymi i poremontowymi na terenie
gminy Koronowo oraz zanieczyszczenia rzeki związanego z działalnością elektrowni
wodnej w Samociążku i oczyszczalni ścieków w Koronowie zostało przekazane do
Kujawsko – Pomorskiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Skarga Pracowników ZGKiM w Koronowie oraz Mieszkańców Gminy Koronowo
z dnia 20 lutego 2018 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Myślę, że to pismo to jest efekt
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również tego postępowania prokuratorskiego i myślę, że gdyby społeczeństwo i
przede wszystkim my radni, gdybyśmy poznali efekt pracy prokuratora będzie nam
zdecydowanie łatwiej na takie rzeczy odpowiadać. A przede wszystkim pokazywać w
jaki sposób traktuje się ciężką pracę wszystkich zarówno i radnych i pracowników
zakładu, jednostek i również przede wszystkim pracowników urzędu.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Zwracam się z prośbą do burmistrza o
umożliwienie prowadzenia obowiązków radnego. W tym celu zwracam się z prośbą o
udostępnienie pomieszczenia dla prowadzenia dyżurów radnych. Terminy i godziny
do uzgodnienia, proponujemy każdy wtorek od godziny 15.00 do 17.00. tak jak jest
czynny urząd.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można Panie burmistrzu,
wiemy o tym dobrze, że z pomieszczeniami jest problem. Myślę, że do dyspozycji
może być biuro przewodniczącego rady. Jeżeli Pan radny Skotnicki i Państwo radni
wyrażacie zgodę, to możemy to zrobić w inny dzień niż wtorek. Wtedy kiedy dyżury
pełni przewodniczący, żeby nie było to w tym samym czasie. Jakiś dzień, który
będzie ustalony, stały w tygodniu. Może to być biuro przewodniczącego rady. Jeżeli
Państwo oczywiście wyrazicie taką wolę to może tak się odbyć.

21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania .
Zastępca Burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz – Postaramy się tutaj
odnieść do tych wniosków. Tak po kolei.
Pan Tomasz Gordon wskazał, że nie w pełni otrzymana odpowiedź wyczerpuje jego
oczekiwania, więc uzupełnimy to żeby w pełni Pana radnego usatysfakcjonować.
Kwestia podniesiona nadania imienia tej przeprawie przez rzekę Brdę. Myślę proszę
Państwa tak, że osoba jak najbardziej wspaniała i szlachetna. Natomiast mając na
uwadze no powagę naszego samorządu powinniśmy się chyba wstrzymać aż do
momentu, aż ta przeprawa powstanie. No bo trudno nadawać nazwę czemuś, co jest
jeszcze w powijakach. Bo chyba nikt z tutaj zgromadzonych na Sali nie ma
wątpliwości jakichkolwiek co do osoby księdza Hamerskiego.
Tak troszeczkę nie po kolei Pan radny Mitera w trybie interpelacji dotyczące stanu
dróg w Samociążku. Z tego co pamiętam statut przewiduje, że na interpelacje
odpowiadamy w formie pisemnej i taka odpowiedź Panu udzielimy.
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Jeżeli chodzi o przejęcie w trybie komunalizacji kolejnych ulic, które Pan wskazał.
Zgodnie z procedurą jak najbardziej zostanie to wskazane do branżowej komisji.
Tutaj już wkroczyłbym na działkę i kompetencje przewodniczącego komisji, bo on
organizuje prace i w takim terminie, który ilość materiału, który już skierowaliśmy do
komisji na pewno będzie procedowane.
Pan Henryk Borowicz kwestia statusu Garbiny. Ponieważ pytał Pan o powierzchnię
Grabiny dokładną. O udział tam osób fizycznych tudzież innych osób prawnych
pozwolimy sobie Panu udzielić ta odpowiedź na piśmie.
Radna Pani Mirosława Holka - Kwestia przejścia z Wyczółkowa w tej sprawie
burmistrz występował już do generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Natomiast myślę Pani radna, że Pani wniosek ponownie przekażemy na zasadzie
takie, że kropla drąży skałę nie na zasadzie siły, ale na zasadzie cierpliwości.
Teraz tak te wnioski, które były tutaj dotyczące zarówno remizy, jako i boiska w
miejscowości Wtelno. No na ten moment nie mamy tego w budżecie. No jeżeli będą
wolne środki no to w stosownym momencie te inwestycje wprowadzimy do budżetu.
Pani Mojzesowicz – naprawa drogi 244, oczywiście Pani wniosek skierujemy do
właściwego zarządcy drogi, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przy czym z naszych
informacji. Dokładnie Pan burmistrz Marszelski ten temat drążył. To proszę Państwa
czarno to wygląda. No ale będziemy dalej kolokwialnie atakować.
Droga do Kadzionki – wiadoma kwestia jest, że znajdzie się wtedy w budżecie kiedy
znajdą się na ten cel wolne środki. Tutaj Pan przewodniczący też podnosił kwestie
tych dwóch inwestycji.
Natomiast kwestia tych licznych pytań, które Pan zadał. Dokładnie było to
przedmiotem posiedzenia komisji rewizyjnej. Myślę, że jak powstanie protokół to
odpowiedź na to pytanie w formie zapoznania się z protokołem w pełni zaspokoi i
wyczerpie Pana przewodniczącego zapytania w tym zakresie.
Ulica Sportowa to już procedowaliśmy na komisji.
Pan Szlagowski wnosił o przedstawienie tegoż postanowienie prokuratury dotyczącej
umorzenia postepowania. Tutaj w nawiązaniu do tego, co Pan przewodniczący to
kolejne doniesienie jest literalnie tak samo jakie było poprzednie i we wszystkich tych
punktach jest szczegółowo po przeprowadzeniu postepowania prokuratorskiego
stwierdzono, że w żadnych z tych punktów nie mieliśmy do czynienia z czynem
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zabronionym. W uzasadnieniu jest bardzo fajny komentarz prokuratora, który te
sprawę umorzył.
Teraz tak co do mostu kolejowego – oczywiście na wystąpimy do właściciela tego
obiektu. Tyle w ostatnich dniach pracownicy PKP PLK zamontowali tam stosowne
barierki żeby ograniczyć tam ruch, no bo w żadnym stopniu nie jest to kładka,
miejsce dla pieszych. Te barierki zostały ustawione w taki sposób aby jakieś tam
drezyny mogły przejeżdżać swobodnie. Natomiast zastawiają, że tak powiem ruch
pieszych, mając właśnie na uwadze, bo rozmawiałem w pracownikami, którzy to robili
stan bezpieczeństwa ludności.
O pomieszczeniach dla radnych, to już Pan przewodniczący był łaskaw powiedzieć.
Więc na pozostałe rzeczy, które były odpowiemy w trybie pisemnym.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Ja tylko odpowiem dla Pani
radnej Mojzesowicz, jeżeli chodzi o napisanie protokołu Szanowna Pani radna no
powiem tak tyle czasu potrzeba jeżeli rzeczywiście potrzeba Ze względu na to ,że w
zależności jak długa sesja, ile jest wypowiedzi, jakie są trzeba to po prostu
odsłuchać. Dwie osoby mają naprawdę co robić. Byłem świadkiem niejednokrotnie.
W związku z tym w trybie pilnym jak tylko będzie to możliwe. Nie musi to być zaraz
na następnej sesji, ale zgodnie z przepisami będziemy przyjmowali ten protokół.
Będziemy się starali oczywiście tak żeby było jak najszybciej. Natomiast z racji tego
przesunięcia terminu z 30 na 11 i zakończenia sesji 11 lutego tego czasu było na tyle
mało, że nie można było tego protokołu przygotować.
Natomiast jeżeli chodzi o drogę 244, drogę wojewódzką z informacji, które
posiadałem i myślę, że ten apel. Który Pani mówiła, żeby przygotować to myślę, że
przygotujemy na następną sesję. Wiem, że realizacja tej inwestycji miała być w tym
roku i następnym 2019 i 2020. Jednak była tam problem rozpoczęcia czy od strony
Prosperowa, czyli od strony Gminy Mrocza, czy od strony Koronowa. Taką informację
wtedy miałem, ale myślę, że po tym apelu i po tych informacjach, zaraz panie
burmistrzu, po tych informacjach, które uzyskamy będzie możliwość takiego
konkretnego.
Zastępca Burmistrza Koronowa Sławomir Marszelski – do słów Pana
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przewodniczącego, otóż 23, odnośnie remontu drogi wojewódzkiej Prosperowo –
Koronowo. 23 stycznia miało miejsce w Zarządzie Dróg Wojewódzkich spotkanie.
Ono dotyczyło głównie ścieżki pieszo-rowerowej do Wierzchucina. Ale poruszyliśmy
też kwestię remontu, przebudowy drogi wojewódzkiej. Sprawa wygląda w ten
sposób, że od Prosperowa to jest to wpisane z zadania zarządu dróg wojewódzkich.
Ale co do naszego odcinka na chwile obecną no nie ma żadnego projektu, żadnego
finansowania i to co nam powiedziano to możemy się spodziewać, cytuję „bieżącego
utrzymania tej drogi”. Także ma Pan przewodniczący dobrą informację, ale zaczęli z
drugiego końca robić.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Ja myślę, że w związku ze
zgłoszoną propozycja apelu złożoną przez Panią radną, myślę, że przygotujemy ten
apel i niech to będzie jak to mówią na papierze. Dostańmy tą odpowiedź jako
dokument, a nie tylko na zasadzie przekazywania informacji.
Zastępca Burmistrza Koronowa Bolesław Grygorewicz

- Jeszcze krótka

informacja w odniesieniu do tego pisma, które Pan przewodniczący był łaskaw
przeczytać. Informuję Wysoką Radę, że w najbliższym czasie właśnie wybieram się
do elektrowni w Samociążku z podpisanym pismem, z prośbą o przeprowadzenie
kolejnego płukania koryta rzeki Brdy. Kompetencją Zarządu Gminy te płukania są
przeprowadzane na nasz wniosek. To jest ich obowiązek, a nie jakieś inne rzeczy,
ponieważ jesienią ubiegłego roku mieliśmy przeprowadzić takie płukanie, ale ze
względu na prace, które miały miejsce na tamie w Pieczyskach tego płukania nie
przeprowadzono. Tak z przekąsem możemy sobie pogratulować pani Skarbnik
zacznę od kobiety, Panu przewodniczącemu również, panu Szlagowskiemu i kilku
jeszcze innym osobom, że posiadają fajny fun club.
Radny Pan Piotr Mitera- -Jeszcze takie małe sprostowanie, bo ta droga Wierzchucin
Królewski – Koronowo nosi nr 243, 244 to jest droga od Bożenkowa do Tryszczyna.
22. 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 VI sesję Rady Miejskiej w Koronowie
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 14.22.

.
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Koronowo, 15 marca 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński

