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OR-RM.0002.4.6.2019
Protokół Nr VIII/19
z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24
Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Patryk Mikołajewski

- Burmistrz Koronowa

Pan Sławomir Marszelski

- I Z-ca Burmistrza Koronowa

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

Pan Andrzej Nowak

- Dyrektor SP ZOZ w Koronowie

1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady VIII 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 VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 18 radnych na ogólny stan 20 radnych.
Radny Pan Maciej Szlagowski przybył na obrady sesji w punkcie 3 porządku
obrad.
Nieobecna radna Pani Katarzyna Karwat.
Listę obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński - Witam serdecznie:
Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,
Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego,
Pana Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego,
Pana Zastępcę Burmistrza Koronowa Piotra Kazimierskiego,
Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Koronowie,
Pana Andrzeja Nowaka Dyrektora SP ZOZ w Koronowie,
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,
Pana Radosława Karbana Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie,
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 – pozwolicie Państwo jako
pierwszy zaproponuję w porządku obrad zmiany, tzn. przyjęcie protokołu z obrad
sesji. To jest punkt 4. W związku z tym, że okres od 10 kwietnia br. do dzisiejszego
dnia, dzisiejszej sesji był na tyle krótki, że nie zdążyliśmy tego protokołu
przygotować. Więc będziemy przyjmowali go na sesji majowej. W związku z tym
proszę Państwa radnych o przegłosowanie zdjęcie z porządku obrad punktu 4.
Kto jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Koronowie
punktu 4 Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Proszę o podniesienie ręki i zagłosowanie na tablecie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Pana przewodniczącego prosiłbym o
policzenie kto jest za zdjęciem z porządku obrad? Kto jest przeciw? Przy 2 przeciwnych i
kto się wstrzymał? 4 osoby przeciwne, wstrzymujące.
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Proszę Państwa czy ktoś nie głosował?
Przeprowadzamy reasumpcję głosowania zdjęcia z porządku obrad punktu 4
Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw? Trzy głosy przeciwne, a były dwa.
Kto wstrzymał się od głosu? Cztery teraz pasuje.
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 11 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących” i 3 głosach „przeciw”.
Informuję, że punkt
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - I teraz druga moja propozycja. W
związku

z pismem jakie wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w

Koronowie. My niżej podpisani sołtysi z Gminy Koronowo prosimy o odroczenie do
następnej sesji punktu 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
wysokości i zasad przyznawania przewodniczącym organów wykonawczych
jednostek pomocniczych – sołtysom. Prośbę motywujemy tym, że przedstawiony
projekt nie do końca sprawiedliwie ujmuje wynagrodzenie sołtysów w odniesieniu do
ilości mieszkańców danego sołectwa. Zdarzają się przypadki, że sołtys mniejszej
miejscowości ma większą dietę niż sołtys z większą liczbą mieszkańców.
Chcielibyśmy mieć możliwość szerszej konsultacji w/w uchwały w naszym gronie i
wypracowanie stosownych zmian. Aby żaden z sołtysów nie czuł się pokrzywdzony.
Podpisy kilkunastu sołtysów. W związku z tym zawracam się do Państwa z prośbą o
zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu numer 11 porządku obrad.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Zarząd tutaj w tym
momencie przedstawiając tą uchwałę miał jak najbardziej na celu zwiększyć
wynagrodzenie dla sołtysów. Bo wiemy, że od wielu lat to było nie zmieniane. No i to
zwiększenie uważamy, że jest dosyć znaczne. Bo jest to bodajże o 120 zł dla
mniejszych sołectw. A jest bodajże ponad 240 zł dla tych sołectw większych. Wiemy,
że ten system może nie jest idealny, ale ma to na celu tak naprawdę zwiększyć
Państwa wynagrodzenie za bardzo ciężką pracę, która tak naprawdę wiemy, że tak
czy inaczej nie jest adekwatnie wynagradzana do tego poziomu pracy, którą Państwo
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musicie wykonywać. Tutaj myślę, że warto byłoby się jednak bardziej nad tym
zastanowić, czy faktycznie chcecie Państwo tą uchwałę odrzucić.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Myślę, że tutaj Panie burmistrzu
nie chodzi o odrzucenie uchwały, tylko o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji.
Natomiast wprowadzenie tego do porządku obrad sesji majowej. Natomiast tu
jeszcze o głos prosił Pan przewodniczący.
Wiceprzewodniczący rady Miejskiej w Koronowie Bogusław Guziński – W tej
chwili wypowiadam się Panie burmistrzu jako sołtys i po prostu postulat sołtysów tych
kilkunastu uznaję za uzasadniony. O żadnym odrzuceniu projektu nie ma mowy.
Nawet można byłby potem zawrzeć taki zapis, że będzie te nowe ustalenia będą ze
spłatą na przykład jedno miesięczną. Dlatego nikt nie będzie pokrzywdzony, że ta
uchwała nie została dzisiaj uchwalona. Ale ja podam tylko przykład. Z przykrością
również stwierdzam, że ja tego nie dopatrzyłem na komisjach. Ale aż tak bardzo się
nie zagłębiałem, bo bardzo się ucieszyłem tak jak Pan burmistrz tutaj powiedział ze
znacznej podwyżki diet wszystkim sołtysom. Uwzględniono trzy największe sołectwa
tzn. Mąkowarsko, Tryszczyn i Wtelno i to bardzo mi się podobało. Ale niestety nie
zauważyłem prostej rzeczy, że ja będąc jako sołtys, mając mieszkańców 240 mam
30 zł więcej od sołtysa Lucimia, który ma ponad 500 mieszkańców. I takich
przypadków jest co najmniej siedem. To trzeba po prosu usiąść w gronie sołtysów i
wyregulować. Po prostu tylko i wyłącznie chodzi mi o te siedem, żeby to było bardziej
sprawiedliwie. No tego się nigdy nie da w sposób sprawiedliwy wywarzyć, bo są
różne czynniki, aspekty, itd. Ale no nie może być tak , że ja mam więcej od nich. No
tak nie może być. Dlatego i tylko dla tego ja bym uwzględnił te propozycje kilkunastu
sołtysów i dopracować w ciągu tego miesiąca i przegłosować to w maju.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Ja tylko dodam, że zawsze taka
regulacja jest na początku kadencji. Wtedy kiedy wybieramy nowe samorządy i ona
jak gdyby przez całą kadencję jest nie zmieniana. Dlatego też myślę, że można się
do tego przychylić jeżeli Państwo oczywiście radni tak zdecydują. Wniosek wpłynął.
Stawiam pod głosowanie.
Kto jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 11?
Proszę o podniesienie ręki i głosowanie na tablecie.
Kto jest przeciw?
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Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 11 głosami „za” przy 7 głosach
„wstrzymujących” .
Zatem z porządku obrad zdejmujemy punkt 11.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Rozumiem Pani mecenas, że …
Mecenas Pani Marta Pakmur – Proszę o podsumowanie. Ile mamy głosów „za”?
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Głosów „za” mamy 11
Mecenas Pani Marta Pakmur - Dobrze musi być bezwzględna ustawowego składu
rady, więc jak mamy 11 to zdejmujemy.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- Czy są wnioski dotyczące

zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – W związku z tym, że
mamy kilku sołtysów, którzy tudzież zrezygnowali i nie startowali w wyborach na
kolejną kadencję, albo nie zostali wybrani na kolejną kadencję Pan burmistrz chciałby
osobiście uhonorować dzisiaj podziękowaniami za wieloletnią pracę. Niestety
przyjedzie do nas trochę później i prosił aby umieścić to w punkcie 7a. Aby mógł
osobiście podziękować sołtysom za ich bardzo ciężką pracę.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński

- W związku z tym, że dzisiaj

dopiero tak naprawdę odbywają się ostatnie wybory do samorządu mieszkańców.
Czyli OKSM Nr 5 z tego co pamiętam. W związku z tym my na sesji majowej
będziemy również chcieli zarówno tych nowych powitać, a tym którzy zakończyli
swoje kadencje podziękować. Więc myślę, że jeżeli Pan burmistrz chce to zrobić
teraz nie widzę problemów. Ale oczywiście pytam Państwa radnych. Kto jest za
wprowadzeniem punktu 7a Podziękowania dla sołtysów za mijające kadencje.
Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł 18 głosami „za” .
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Wprowadzamy to jako punkt 6a.
Czy są inne wnioski dotyczące zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji
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Porządek obrad po zmianach wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad VIII 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 z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koronowie za rok 2018.
6a Podziękowanie sołtysom mijającej kadencji.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa
podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego

oraz

podatków:

rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

"GOŚCIERADZ

-

STRUMYKOWA" dla terenu położonego w Gościeradzu, gm. Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PARK PRZEMYSŁOWY"
dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy
Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
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14. Zapytania, wnioski i informacje.
15. Składanie interpelacji.
16. Ocena zasobów pomocy społecznej.
17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad VIII 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 Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski.
Sprawozdanie na piśmie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński –

Czy są jakieś pytania do

sprawozdania?
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.
Na VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbyła się 10 kwietnia 2019 roku ora w
okresie międzysesyjnym radni interpelacji nie złożyli.

Ad. 6.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński

- Przechodzimy do punktu

szóstego porządku obrad sesji, do informacji z działalności Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2018.
Informacja na piśmie stanowi załącznik Nr 3 niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Szanowni Państwo myślę,
że tutaj wielkie gratulacje w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę o SP ZOZ-ach
różnie się mówi. To myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że to jest swego rodzaju
przykład. Ale ta nagroda to rzeczywiście dla wszystkich pracowników za działania,
które Państwo robicie. Aczkolwiek zawsze będzie to za mało. Panie dyrektorze
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serdeczne gratulacje jeszcze raz. Myślę, że od wszystkich, którzy tego doświadczyli.
Ale i tych niezadowolonych pewno też jest iluś. Ale Pan dyrektor już podjął działania.
Także z naszej strony serdeczne gratulacje.
Dyrektor SP ZOZ w Koronowie Andrzej Nowak – Nasze działania Szanowni
Państwo priorytetem jest pacjent i w okól tego spełniamy, czy realizujemy nasze
działania. Stąd zakupy itd., itd. Podzielę się tą refleksja, którą Pan przewodniczący
wspomniał. Bo ona padła również na gali. Byłem poproszony o wystąpienie, była to
też promocja Koronowa. Bo kilkakrotnie padło tam nazwa Koronowo i Zalew
Koronowski. I tak jak już Pan przewodniczący wspomniał różne to były czasy, kiedy
20 lat temu powierzono mi funkcję dyrektora w okresie transformacji ustrojowej
pamiętają Państwo być może, że główną formułą dla ZOZ-ów to była, że to są
przestarzałe jednostki i że trzeba je zlikwidować, że tylko prywatyzacja uratuje
ochronę zdrowia. Tak się jednak nie działo. W stosunku do naszego działania. Ale
takie były działania również rządu kilka czy kilkanaście lat temu. Przecież pamiętamy
programy wygaszania SP ZOZ – ów. Plan B. Takie to były plany ratowania A i B. Ale
jeżeli będziesz miał ujemny to cię zlikwidują. Nie można było tworzyć nowych SP
ZOZ – ów. Ja powiedziałem to. Pokazałem jaką drogę przeszliśmy. Zabraliśmy się
do pracy. Pozyskiwanie środków unijnych również samorządowych pozwoliło na
zakup sprzętu. Spełnienie standardów, które były ważne, a trzeba było do tego
dostosować Ministerstwa Zdrowia, sanepidu czy funduszu. To się udało zrobić i w tej
chwili te ostatnie lata jak Państwu powiedziałem są dobre. Jeżeli nie ma pytań,
dziękuję.
Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

w

Koronowie

Tomasz

Gordon

–

Oczywiście powtórzę to co tu powiedział Pan przewodniczący, że bardzo serdecznie
my jako tutaj radni w imieniu wszystkich pacjentów chcemy Panu dyrektorowi
podziękować. Te liczby, które Pan dyrektor przedstawił świadczą o tym jak
potrzebna jest to dziedzina życia naszego społeczeństwa. To jest bezpieczeństwo.
Ile trudu, pracy potrzebujecie. I tu jeszcze chciałbym jeszcze raz podziękować i
załodze przez tutaj Pana dyrektora. Natomiast kilka słow. Nie wiem czy jest Pan
przewodniczący rady społecznej? Bo widziałem, nie ma. Więc kilka słów. Odbyło się
pierwsze posiedzenie rady społecznej, gdzie bardzo wysoko została oceniona praca
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całego SP ZOZ – u. W tym bardzo dokładnie tego rozliczenia finansowego, z którego
wynika, że tak Pan dyrektor pokierował tymi finansami, że wygospodarowano zysk.
Co to jest bardzo istotne. Rada społeczna oceniając wysoko tą pracę Pana
dyrektora wystąpiła z apelem do wojewody. Z takim podziękowaniem najpierw i z
apelem, że Pan wojewoda dotrzymał obietnicy i jest na pół roku druga karetka, drugi
kontrakt. A rada społeczna wystąpiła z takim apelem do Pana wojewody żeby ten
kontrakt półroczny przedłużyć na cały rok. Bo okazuje się, że w tym czasie teraz
letnim, sezonu jest bardzo dużo tutaj oprócz mieszkańców bardzo dużo
przebywających na wypoczynku i to jest potrzebne. Dlatego też przygotujemy i moim
zdaniem my jako Rada Miejska w Koronowie musimy wystąpić również z takim
apelem do Pana wojewody. Bo widzimy, że w osobie Pana wojewody mamy taką
przychylność, jeżeli będziemy pukać to może się uda i otrzymamy ten kontrakt na
cały rok. To by było bardziej zabezpieczenie tego wyjazdu. Tutaj rysuje się taka
możliwość, ponieważ jest reorganizacja tego systemu ratownictwa i może się tak
udać jak na czas zapukamy, że Pan wojewoda właśnie nam tutaj przydzieli. Bo
rozmawialiśmy na ten temat na tej uroczystości, o której tutaj wspomniał i urząd
wojewódzki widzi taka potrzebę, że Koronowu trzeba jednak pomóc.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie dyrektorze nasunęła mi się taka
refleksja jak Pan dyrektor przedstawiał strukturę zatrudnienia i wiem, że robi się
wszystko co można zrobić żeby jakość usług była jak najlepsza. Natomiast jeżeli,
może jeśli jestem w błędzie to proszę mnie tutaj naprostować. Ale jeżeli specjaliści,
lekarze specjaliści przyjmują średnio dwa razy w tygodniu. A tych usług rocznie jest
dwa i pół tysiąca, to wychodzi jakby dziennie, że taki lekarz musi przyjąć około 25
pacjentów. Nie wiem czy nie warto byłoby się zastanowić nad tym, że jeżeli zakład
wypracowuje zysk to może zwiększyć trzeba by było pochylić się nad sprawa i
zwiększyć etaty dla lekarzy specjalistów. Bo jak wiemy kolejki są bardzo długie.
Ludzie oczekują tych porad no w jaki najkrótszym terminie. A jest to niemożliwe ze
względu na to, że jest ograniczona ilość lekarzy specjalistów.
Dyrektor SP ZOZ w Koronowie Andrzej Nowak

- Dziękuję Pani radnej za to

pytanie. Materia jest dosyć złożona i co mogę odpowiedzieć na to pytanie. To tak
widzimy potrzeby i pokazywałem, że wzrasta liczba tych porad, wzrasta liczba
kontraktów. Natomiast oczywiście chcemy i pracowników, lekarzy specjalistów
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mamy. Można by było przyjmować częściej. Natomiast no nie pozwala na to kontrakt
i teraz jeżeli zrozumiałem dobrze, to mielibyśmy tutaj robić, że tak powiem nad
wykonania i iść, że tak powiem na całość. Tyle ile pacjent potrzebuje tych porad. No
można by to zrobić tylko zastanawiam się kto, jak długo, na ile zakład by to
wytrzymał. Wiadomo, że tu ulokujemy pieniądze. Trzeba by za te porady zapłacić.
To są badania diagnostyczne, które również trzeba zapłacić. A fundusz może
chować się i powiedzieć, ale po co Panie doktorze. Po co Panu to robią? Wezmę to
pod uwagę. Ja i tak jak kontroluje kontrakty to daję wyższe i udaje się to wykonywać.
W związku z tym ta liczba tych świadczeń rośnie.

Natomiast bolączką jest

Szanowna rado ciasnota pomieszczeń w przychodni rejonowej. Ta palcówka, ten
budynek powstał w latach 60-tych. Kiedy miał spełniać zadania lekarza rodzinnego.
Nie mówiło się o rodzinnym, ale to była poradnia ogólna. Przychodnia rejonowa
ogólna. Ze specjalistów tam było trzy poradnie, które przyjeżdżały: dermatolog i
psychiatra. Byli przywożeni specjaliści do Koronowa. W tej chwili mamy ich
czternaście, dwa razy w tygodniu, rano i po południu. No i jest ciasno. Jeżeli
Państwo jesteście to ja zastanawiam się jak to i co my robimy, że przy
pomieszczeniu ortopedy, który przyjmuje ludzie siedzą na schodach. No tak nie
powinno być. W związku z tym mój apel, że jest najwyższy czas po 20 latach kiedy
widział ten problem mój poprzednik dyrektor Lipkowski i włodarze miasta i powstałą
budowa przychodni. Bo to miała być przychodnia przy Paderewskiego 35 czyli tam,
gdzie dzisiaj jest DPS. To wtedy rozwiązywało, można było myśleć mamy zaplecze o
rozszerzeniu. No tak się nie stało. W związku z tym zostaliśmy w tych samych
pomieszczeniach. A świadczeń, ludzi i pacjentów przybywa. W związku z tym no to
jest problem, że trzeba klimatyzatory na górze żeby poprawić to. W ubiegłej kadencji
były plany poprawy tej sytuacji, bo widział to przewodniczący rady społecznej.
Zwrócił się z apelem, gdzie znaleźć miejsce, lokalizację na rozbudowę, czy budowę
od podstaw. Czy padały również pytania. A może odzyskania to co było budowane
dla SP ZOZ – u. to są problemy, które Szanowni Państwo w tej chwili dla dobra
pacjentów i dla tych osób, które tu spoglądały ze zdjęcia. Kieruję to Szanownej
radzie pod rozwagę.

Ad. 6a.
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu
sześć a Podziękowania sołtysom mijającej kadencji.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Przepraszam, Klub Radnych Koronowo Budzi
się prosi o 10 minut przerwy.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński – Ogłaszam 10 minut

przerwy.
Po przerwie Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński wznowił

obrady sesji.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu
sześć a Podziękowania sołtysom mijającej kadencji. I poproszę Pana burmistrza
Patryka Mikołajewskiego, którego serdecznie witam na dzisiejszej sesji.
Wręczono podziękowania sołtysom mijającej kadencji.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Dziękuję bardzo, bardzo
serdecznie dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz samorządu lokalnego
mieszkańców.

Ad. 7.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu

siódmego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i
uzasadnieniem.
Proszę radnych o przegłosowanie za pomocą tabletu i podniesienie ręki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych protokół został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, o wprowadzenie poproszę Panią Alicję Tymek Skarbnik
Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Na podstawie art. 226 ustawy o finansach
publicznych należy uchwalić wieloletnią prognozę finansową w tym również dla
naszego samorządu dla Gminy Koronowo i wieloletnia prognoza finansowa stwarza
możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej Gminy Koronowo w
dłuższym okresie czasu. Jej dostosowanie wynika z konieczności wprowadzenia
zmian do uchwały zmieniającej budżet, a tym samym zmian do uchwały wieloletniej
prognozy finansowej. Zmiany te są właśnie uzupełnieniem informacji w zakresie
dochodów, w zakresie wydatków, jednocześnie wynik finansowy na 2019 rok
pozostaje bez zmian.
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.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VIII/76/19 zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.

Ad.8.
Przewodniczący obrad – Przystępujemy do punktu ósmego porządku obrad sesji,
do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu radnych protokół został przyjęty jednogłośnie 19 głosami „za”.
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Przewodniczący obrad - Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o
wprowadzenie poproszę Panią Alicję Tymek Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy Alicja Tymek – Wpłynęły do nas wnioski kierowników wydziałów urzędu
miejskiego również dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo, a także
decyzje

finansowe

Wojewody

Kujawsko

–

Pomorskiego.

W

związku

z

tym

przygotowaliśmy projekt uchwały zmieniającej budżet, który ma następujące zmiany.
Zwiększamy dochody Gminy Koronowo na 2019 rok o kwotę 839.919,45 zł. Po tej
zaproponowanej zmianie dochody wyniosą 97.746.632,97 zł. uległ zmianie w zakresie
źródła pochodzenia tych dochodów. I tak dotacje na zadania zlecone własne według
porozumień wyniosą 25.374.256,70 zł. i z tego od wojewody na zadania własne w 2019
roku otrzymamy 22.894.917,70 zł. Dotacje na zadania zlecone w roku bieżącym wyniosą
2.461.967,00 zł. Oprócz tego otrzymamy dotację z tytułu zadań z zakresu zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień. To jest od Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego 4.000,00 zł. i dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień, ale już pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego to kwota 13.372,00 zł. subwencje na rok 2019 wyniosą 28.094.313,00 zł. a
dochody własne gminy z tytułu podatku i opłat lokalnych to kwota 44.278.063,27 zł.
dokonując dalszej analizy dochodów należy podkreślić, że dochody bieżące Gminy
Koronowo w roku bieżącym wyniosą 90.092.371,99 zł. a tytułu dochodów majątkowych
gmina spodziewa się uzyskać kwotę 7.654.260, 98 zł. te dochody proponujemy
przeznaczyć na wydatki, które związane są z realizacją zadań własnych gminy. I tak po
zwiększeniu tych wydatków o kwotę 839.919.45 zł. Plan wydatków będzie wynosił
106.946.632.97 zł. tutaj w tym miejscu chciałabym podkreślić, że deficyt budżetu na 2019
rok nie ulega zmianie jeszcze w tym momencie i wyniesie on 9.200.000,00 zł. Wydatki w
roku bieżącym będą wyglądały w sposób następujący. Na wydatki majątkowe, czyli na
inwestycje to będzie już kwota 18.052.760,55 zł. Natomiast na wydatki bieżące
przeznaczamy kwotę 88.893.872,42 zł . z tego na wydatki, na programy, które będą
realizowane z wykorzystaniem pieniądza zewnętrznego z unii. Wydatki bieżące to kwota
55.383,54 zł, a wydatki majątkowe to kwota 10.822.471,93 zł. zmiany w zakresie
dochodów i wydatków zostały określone w załączniku 1 i 2 i to głównie właśnie z tytułu
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otrzymania decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającej dotację na
przedszkola w kwocie 729.560,00 zł. czy to na wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego
Pomocy Społecznej w Koronowie, który sygnalizował, że zostaną zrealizowane dochody w
większym stopniu aniżeli wstępnie planował. Bądź tez pojawia się kwota 94.359,45 zł,
która przeszłaby z niewygasających wydatków. Z uwagi na to, iż kierownik wydziału
inwestycji sygnalizował, iż budowa studni głębinowej w Wiskitnie nie zostanie
zrealizowana zgodnie z uchwałą podjętą przez rade gminy w grudniu 2018 roku w
zakresie tej inwestycji. Dlatego też proponujemy wprowadzić to zadanie inwestycyjne do
budżetu 2019 roku. Oprócz tego pojawiają się zmiany w załączniku 3 zadania
inwestycyjne. Tutaj to między innymi to o czym mówiliśmy na komisjach, ponieważ było
zadanie realizowane pn. Nowoczesne służby, to dotyczy wyposażenia dla ochotniczych
straży pożarnych. Ponieważ to przedsięwzięcie w całości było wstępnie sklasyfikowane w
paragrafie wydatków bieżących. A tam się pojawia zakup inwestycyjny, dlatego pojawia
się nowe zadanie inwestycyjne, które będzie można sfinansować i doposażymy OSP w
motopompy. Oprócz tego mamy zmianę z załączniku 4 przychody i rozchody budżetu
Gminy Koronowo z uwagi na to, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu przesłał do nas swoją decyzję w zakresie umorzenia części
pożyczki. Dlatego zmieniają się wielkości w zakresie przychodów i rozchodów budżetu
Gminy Koronowo na 2019 rok w równowartości umorzonej pożyczki w kwocie dziewięć
tysięcy około trzystu złotych. Ponadto dochody i wydatki związane z realizacją zadań w
zakresie administracji rządowej również ulegają zmianie. Chociażby z tego tytułu, iż
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informował nas o potrzebie
dostosowania planu zadań zleconych do aktualnej potrzeby. Stąd proponujemy
przesunięcie pomiędzy paragrafami po stronie wydatkowej przy nie zmienionej wielkości
dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dotacje celowe określone w załączniku 6
dotyczące zadań własnych to między innymi informacja jaka dotacja wpłynęła od
Wojewody Kujawsko- Pomorskiego w kwocie właśnie ponad siedemset dwudziestu tysięcy
złotych. Również mamy załącznik 9 odnoszący się do funduszu sołeckiego. Tam trzy
sołectwa wnioskowały o wprowadzenie zmian i stąd mamy zmianę w sołectwie
Dziedzinek, w sołectwie Samociążek i sołectwo Sitowiec. Jest to wyrażenie woli w
budżecie społeczności lokalnej, która widzi inną potrzebę wykorzystania tych środków
budżetowych. Mamy również dotacje oraz pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy
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Koronowo określoną załącznikiem 10. Tutaj między innymi są to konsekwencje
proponowanych zmian do budżetu wynikających z wniosku Dyrektora Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, który zabezpiecza plan na przekazanie dotacji
do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. I kolejny załącznik Nr 12 to jest plan dochodów i
wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych.

Tutaj

mamy przesunięcie

pomiędzy

paragrafami

celem

zabezpieczenia umowy na rzecz skarbu państwa z tytułu użytkowania gruntów
stanowiących własność państwa na wniosek kierownika wydziału rolnictwa. Załącznik 14
wydatki na programy, projekty realizowane przez Gminę Koronowo. Tak jak już
sygnalizowałam ten załącznik został zmieniony z uwagi na to, że pojawiło się nowe
zadanie inwestycyjne to są nowoczesne służby ratownicze, zakup sprzętu dla jednostek
ochotniczych straży pożarnych. I tutaj zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę 5.700,00
zł. jednocześnie zmniejszając wartość dotychczasowego zapisu po stronie wydatków
bieżących również związanych z projektem unijnym, czyli z paragrafu 421. To są
wszystkie zmiany.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, przechodzimy do głosowania
jawnego imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
VIII/77/19

zmieniającą

uchwałę

w

sprawie

uchwalenia

budżetu

Gminy

Koronowo na rok 2019.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały
inkasa

podatków

od

osób

w sprawie zarządzenia poboru w drodze

fizycznych

wpłacanych

w

formie

łącznego

zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego
nie

stanowiących

łącznego

zobowiązania

pieniężnego

oraz

określenia

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, aby nie
odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami. Proszę o
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przegłosowanie tego wniosku poprzez podniesienie ręki i wciśnięcie stosownego
przycisku.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał ?
W głosowaniu radnych wniosek otrzymał 19 głosów „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału Finansowego Panią
Barbarę Koniarską.
Kierownik Wydziału Finansowo - Budżetowego Pani Barbara Koniarska –
wprowadzenie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od
osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz
podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso wynika z zakończonych wyborów sołtysów na terenie Gminy Koronowo.
Wszyscy sołtysi wyrazili zgodę na inkasowanie podatków lokalnych. Jednocześnie w
uchwale określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% prowizji od pobranych
kwot podatków i terminowo przekazanych na rachunek bankowy. Dotychczasowa
wskazuje, iż sołtysi rzetelnie i sprawnie dokonują inkasa podatków lokalnych.
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
19 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr VIII/78/19 w sprawie zarządzenia poboru
w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i
leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński zarządził 10 minut przerwy.
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Po przerwie Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

wznowił

obrady sesji. Obecnych 16 radnych. Nieobecni radni Maciej Szlagowski, Artur
Koper, Mariusz Weleziński.

10.

Rozpatrzenie

miejscowego

w

projektu

planu

sprawie

zagospodarowania

przystąpienia
przestrzennego

do

sporządzenia

"GOŚCIERADZ

STRUMYKOWA" dla terenu położonego w Gościeradzu, 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 16 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania
Przestrzennego Panią Jolantę Dombrowską - Chmielek
Na obrady sesji wrócili Radni Mariusz Weleziński i Maciej Szlagowski.
Obecnych 18 radnych.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta
Dombrowska

–

Chmielek

–

Projekt

niniejszej

uchwały

dotyczy

zamiaru

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
oznaczonej numerem 78/4 położonej w Gościeradzu przy ul. Strumykowej. W
odległości około 70 m od drogi krajowej nr 25. Przedmiotowa działka stanowi grunty
orne klasy III. Mając na względzie przepisy w roku 2012 wydano decyzję o
warunkach zabudowy dla budowy budynku restauracji. Wydana decyzja jest ważna,
ale tylko w zakresie w jakim została wydana. Zmiana decyzji w zakresie rodzaju
inwestycji wymaga wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy. Należy zauważyć,
że od roku 2012 przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych uległy
zmianie. W myśl obecnie obowiązujących zmiana przeznaczenia gruntów rolnych
stanowiących użytki rolne klas I do III wymaga zgody właściwego ministra z

-
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zastrzeżeniem gruntów rolnych klas III spełniających łącznie następujące warunki: co
najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze
zwartej zabudowy, położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy
najbliższej działki budowlanej w

rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce

nieruchomościami, położone są w odległości nie większej niż 50 m od drogi
publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, a także ich
powierzchnia nie przekracza 0,5 ha bez względu na to czy stanowi jedną całość, czy
stanowią kilka odrębnych części. Działka 78/4 stanowi grunty orne klasy IIIA i
podlegające ochronie o łącznej powierzchni 0,3 ha. Zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych występujących na przedmiotowej działce jest możliwa wyłącznie w ramach
procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po
uzyskaniu zgody właściwego ministra. Wobec powyższego wnioskujemy o podjęcie
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.
Rada Miejska w Koronowie w

głosowaniu jawnym imiennym radnych

jednogłośnie 18 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/79/19 uchwały w sprawie
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego "GOŚCIERADZ - STRUMYKOWA" dla terenu położonego
w Gościeradzu, gm. Koronowo.
Na obrady sesji wrócił Radny Artur Koper. Obecnych 19 radnych.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PARK PRZEMYSŁOWY"
dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
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 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału Inwestycji i Planowania
Przestrzennego Panią Jolantę Dombrowską - Chmielek
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta
Dombrowska – Chmielek – Obecnie dla przedmiotowego terenu obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod usługi i8
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Plan ten został uchwalony w roku 2008.
Właściciele części działek objętych projektem uchwały złożyli wniosek o zmianę
przeznaczenia tego terenu, który jest objęty planem z 2008 roku z przeznaczeniem
na teren zabudowy przemysłowo-składowej, usługowo-handlowej, targowo –
wystawienniczej. Zmiana planu w tym zakresie zharmonizuje teren bowiem sąsiednie
działki maja takie właśnie przeznaczenie. Powierzchnia planu wynosi 4,27 ha, koszt
około 16.000,00 zł.
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 16 głosami
„za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”
uchwały

podjęła Uchwałę Nr VIII/80/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego

"PARK

PRZEMYSŁOWY"

dla

terenu

położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, własność Gminy Koronowo
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na rzecz użytkownika wieczystego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Stawiam wniosek, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
Kto jest za tym aby nie odczytywać uchwały wraz z załącznikami?
Kto jest przeciwny?
Kto się wstrzymuje?
W głosowaniu radnych wniosek przeszedł jednogłośnie 19 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Projektu nie będziemy
odczytywali, o wprowadzenie poproszę 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 - Użytkownik wieczysty
działki położonej w Koronowie oznaczonej zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego jako działka letniskowa wystąpił z wnioskiem o
wykupienie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki na własność. Na
działce znajduje się budynek sklasyfikowany jako niemieszkalny. Zgodnie z ustawa o
gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie
wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego
wniosek. A na potrzebę dokonania sprzedaży nieruchomości niezbędna jest Państwa
zgoda wyrażona w formie uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?

Nie widzę, zamykam

dyskusję, przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/81/19 uchwały w sprawie
wyrażenia

zgody na

sprzedaż

nieruchomości

gruntowej,

położonej

w
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Koronowie, własność Gminy Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?

Nie widzę, zamykam

dyskusję, przechodzimy do głosowania jawnego, imiennego.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za”

podjęła Uchwałę Nr VII/82/19 zmieniającej

uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.

14. Zapytania, wnioski i informacje.
Radna Pani Ewa Szymańska – Ja mam jeden wniosek, dwa zapytania. Wniosek
dotyczy przejęcia drogi od skarbu państwa. W imieniu mieszkańców wsi Wiskitno Osiedle składam wniosek o podjęcie działań mających na celu przejęcie drogi, która
należy do skarbu państwa na rzecz gminy. Wniosek motywuje tym, iż drogą ta
dojeżdżają: autobus szkolny, autobus PKS, FR-BUS (znajduje się tam przystanek
autobusowy). Kierowcy nie chętnie wjeżdżają w tą drogę (nie jest ona utwardzona),
ponieważ jest bardzo „dziurawa”. Na drodze tej znajduje się nieczynna studzienka
kanalizacyjna, która jest zarwana i zagraża niebezpieczeństwu mieszkańców
poruszających się w/w drogą.
Zapytanie dotyczy budowy palcu zabaw. W dniu 26.09.2018 r. składałam wniosek o
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na rok 2019, który dotyczył
budowy placu zabaw na działce 57/19 w Wiskitnie. W odpowiedzi z dnia 2.10.2018 r.
otrzymałam pisemną informację, że wniosek ten został przekazany do planu projektu
budżetu gminy na rok 2019 r.

Chciałabym się dowiedzieć na jakim etapie jest

obecnie złożony przeze mnie wniosek. Chce również nadmienić, że budowa placu
zabaw miała być realizowana z tzw. „kapslowego”.
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A drugie zapytanie dotyczy oświetlenia na terenie Gminy Koronowo. Dotyczy to
harmonogramu oświetlenia, czyli wymiany lamp, realizacji nowych punktów
oświetleniowych, zarówno tych do realizacji na podstawie istniejącej dokumentacji i
pozwolenia na budowę, jak i tych, dla których należy opracować dokumentację
projektową. We wrześniu 2018 roku składałam wniosek o budowę oświetlenia przy
drodze powiatowej Wiskitno – Wieś- Wiskinto – Osiedle. Odpowiedź z dnia 2.10.2018
r.

zawiera treść, że wniosek będzie rozpatrywany przy ustalaniu przez komisję

harmonogramu na 2019 r. Czy taki harmonogram jest już stworzony? Czy można się
z nim zapoznać?
Radna Pani Mirosława Holka – Proszę o wyjaśnienie jak wygląda sprawa
rozliczania i odpłatności przez jednostki OSP z gminy Koronowo za wodę używaną
do celów pożarowych i ćwiczeń. Rozumiem, że ilość zużytej wody powinna być w
jakiś sposób ewidencjonowana (może wyposażyć każdy samochód bojowy w licznik
podłączony do hydrantu). Nie zawsze jest możliwość wyliczenia na podstawie
pobranych zbiorników. A co będzie jeśli działania będą prowadzone przez jednostki
spoza terenu gminy? Nie wyobrażam sobie, aby jednostki ćwiczące druhów do
zawodów strażackich miały wybierać pomiędzy płatnością za wodę, a kupnem
niezbędnego wyposażenia. Skoro OSP ma płacić za wodę to trzeba zwiększyć im
budżet na ten cel.
Drugie pytanie Proszę o informację czy w okresie letnim wody zalewu koronowskiego
będą patrolowane przez policję wodną?
Radna Pani Illona Pubanc – Ja mam interpelację mieszkańców ul. Spichlerzowej.
Proszę o podjęcie czynności związanych z naprawą nawierzchni ulicy Spichlerzowej.
Jest ona doszczętnie zniszczona i zanieczyszczona. Koliduje w poruszaniu się
pojazdów

zwłaszcza

tam

zamieszkujących,

a

samochodami

dostawczymi.

Odnotowywane są częste interwencje policji.
Druga prośba, interpelacja jest skierowana w podobnym sensie. Proszę o podjęcie
czynności związanych z poprawą warunków użytkowania ulicy Sienkiewicza. Dotyczy
ona nawierzchni oraz właściwie brakującego chodnika po stronie prawej. Stan ulicy
oraz brak chodnika sprawia problem w poruszaniu się.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Ja przypomnę tylko Pani
radnej, że to nie punkt interpelacje. Tylko zapytania i wnioski. I traktujemy to jako
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wniosek. Także Panie burmistrzu traktujemy te dwa punkty jako wniosek.
Radny Pan Piotr Mitera – Ja mam dwa zapytanie. Pierwsze zapytanie : Czy ul.
Grzybowa w Koronowie jest ujęta w planie rozbudowy sieci kanalizacyjnej? Jeśli tak
to w jakim czasie mieszkańcy mogą się spodziewać przyłączenia. Grzybowa to jest
osiedle Lipkusz.
I drugie pytanie: Na jakim etapie jest sprawa rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową
Samociążek 7 szkoła, ul. Olimpijska 26. To jest spłata za remont dachu.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz -

Wniosek o powołanie społecznej komisji

infrastruktury i transportu publicznego. Szanowny Panie burmistrzu obserwując zły
stan dróg lokalnych oraz brak dostępu do komunikacji publicznej w wielu
miejscowościach nasze gminy proszę o powołanie społecznej komisji infrastruktury i
transportu publicznego Miasta i Gminy Koronowo. Zadaniem komisji będzie wsparcie
rady miasta w opracowaniu projektów uchwał dotyczących pozyskiwania środków na
poprawę stanu dróg oraz ich utrzymania, jak również kontrolowanie przebiegu tych
procesów. Podobnie w kwestii poprawy dostępu do komunikacji publicznej w gminie
Koronowo. Zadaniem komisji w tej dziedzinie będzie wsparcie rady miejskiej w
postaci przedstawiania rozwiązań mających na celu likwidację wykluczenia
komunikacyjnego oraz opracowanie planu transportowego dla miasta i gminy
Koronowo. W obecnej sytuacji nie ma w naszej gminie celowej komisji do
rozwiązania przedstawionych powyżej problemów, a są one bardzo uciążliwe dla
naszych mieszkańców. Dlatego uważam, że powołanie takiej komisji jest bardzo
potrzebne i uzasadnione.
I druga sprawa to chciałabym wystąpić z taki apelem o to żeby Rada Miejska w
Koronowie przystąpiła, wystąpiła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z apelem o
powołanie komisji do spraw szacowania suszy. Ponieważ susza w gminie w tych
miejscowościach takich jak Popielewo, jak Jasiniec, jak Glinki i wiele innych
miejscowości, gdzie są grunty o niższej klasie bonitacji wystąpiła już susza co
najmniej o około 2)% nieodwracalna. W związku z powyższym chciałabym żeby
jeszcze wystąpić do ODR – u w Minikowie o to żeby przedstawiły stan opadów w
ostatnim czasie, żebyśmy mieli jakby podstawę prawna, żeby się do tego odnieść.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Myślę, że co do tego

drugiego to tutaj Pan burmistrz będzie występowała do pana wojewody, bo to jest
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taka kolejność. Ale myślę, że na komisji finansów, rolnictwa można by poprosić
przedstawiciela również ODR – u, żeby takie dane przedstawił. Bo oni przecież te
dane maja na bieżąco.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - W imieniu mieszkańców Tryszczyn –
Kolonia proszę o wznowienie rozmów w temacie przebiegu granicy pomiędzy
sołectwami Tryszczyn a Morzewiec oraz związanym z tym przymusowym
przemeldowaniem

mieszkańców

Tryszczyna

do

Morzewca

i

wnoszę

o

przeprowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie.
Drugi wniosek wnoszę o nawiązanie rozmów z Gminą Sicienko i przeprowadzenie
wizji lokalnej w sprawie utworzenia połączenia drogowego pomiędzy Gminą
Koronowo a Gminą Sicienko w miejscowości Tryszczyn. Chodzi o przedłużenie ul.
Polnej w Tryszczynie i jej przebieg do miejscowości Szczutki w Gminie Sicienko.
Obecnie

uczestnicy

ruchu

drogowego

używają

nieformalnego

dojazdu

systematycznie niszcząc prywatne pola uprawne, by dotrzeć do Szczutek, a stamtąd
przemieszczać się dalej.
Mam jeszcze jedną sprawę i tez nie wiem czy jako wniosek czy interpelację. Nie
wiem czy mogę, Panie przewodniczący?
Proponuję tutaj przy okazji tych rozmów z Sicienkiem podjąć również negocjacje z
Wójtem Gminy Sicienko w sprawie ustalenia nowych granic administracyjnych
pomiędzy naszymi gminami, czyli Gminą Koronowo a Gminą Sicienko. Chodzi o to,
żeby naturalną granicą pomiędzy gminami stała się trasa szybkiego ruchu S5,a nie
tak jak jest obecnie. Obecny stan faktyczny jest taki, że zakon Sióstr Karmelitanek
Bosych

należy jeszcze

do Tryszczyna

natomiast

sąsiadująca

z zakonem

bezpośrednio leśniczówka należy już do gminy Sicienko. I mieszkańcy tejże
leśniczówki posiadają adres w Tryszczynie. Śmieci zabierane są przez zakład
gospodarki komunalnej w Koronowie. Ale podatki wypływają już do Sicienka.
Podobnie jest z miejscem pamięci narodowej. Mimo, że dbają o nie mieszkańcy
Tryszczyna, leży ono w granicach administracyjnych Sicienka. Wydaje się zasadnym,
żeby podjąć takie działania. Przypuszcza, że będzie to proces długotrwały ale no być
może ułatwi i usprawni czy tam uporządkuje kwestie granic naszych gmin.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Myślę Pani mecenas, że to
już jest kwestia interpelacji, więc zakwalifikujemy to jako interpelację. Proszę to
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złożyć co prawda w następnym punkcie, co prawda składamy teraz.
Radny Pan Artur Koper – w związku z tym, że mieliśmy strajk nauczycieli na
ostatniej komisji oświaty pojawili się nauczyciele, pojawili się państwo, którzy
reprezentowali związki nauczycieli podczas burzliwych dyskusji my zobowiązaliśmy
się jako komisja do wydania takiej opinii na temat no tego strajku.
Opinia komisji stanowi załącznik Nr 4 niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Rozumiem, że mamy

wszystkie podpisy komisji oświaty? Tak? Bo opinia, która była na komisji oświaty
podjęta była innej treści. Dlatego pytam.
Radny Artur Koper - Tak mamy wszystkie podpisy.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Czyli nie na komisji oświaty

tylko po komisji oświaty?
Radny Pan Artur Koper - Tak, dokładnie.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Proszę w imieniu mieszkańców miejscowości
Samociążek proszę o zgłoszenie do zarządcy drogi powiatowej w ciągu ul. Alfonsa
Hoffmanna o konieczności naprawy lamp oświetleniowych przy jazie klapowym.
Ponieważ prawdopodobnie podczas wymiany nawierzchni lampy te zostały
uszkodzone.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Gordon

- Ja mam taką uwagę,

jedno pytanie organizacyjne do pana burmistrza chyba. Bo chodzi o odbiór śmieci
tych komunalnych z placów zabaw, które są przy świetlicy. Bo mówię na przykładzie
Tryszczyna jest bardzo dużo tych śmieci na placu zabaw i w ten pojemnik, który się
wystawia przy odbiorze te śmieci ze świetlicy i z placu zabaw się nie mieszczą. Jeżeli
my wrzucimy te śmieci do worka, to worek jest nieodebrany. I trzeba by było to jakoś
Panie burmistrzu rozwiązać.
Sołtys Sołectwa Okole Pani Beata Głowacka – w pierwszej kolejności chciałabym
podziękować w imieniu Sołectwa Okole za realizację zadania polegającego na
budowie placu zabaw w miejscowości Okole. I również w imieniu mieszkańców Okola
chciałabym przedstawić dwa wnioski i pytania. Wniosek zmiany organizacji ruchu
przy drodze 050145C. na podstawie wniosku z zebrania wiejskiego w uzgodnieniu z
poprzednim Burmistrzem Koronowa Panem Stanisławem Gliszczyńskim zwracamy
się z prośbą do zarządcy dróg gminnych o zmianę organizacji ruchu. Zmiana dotyczy
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drogi gminnej 050145C. Wnioskujemy o przesunięcie znaku w miejscowości Okole
na początek wsi do drogi DK25 oraz wstawienie znaku z ograniczeniem prędkości do
40 km/h z dwóch końców drogi. Czyli od strony drogi DK25 i od strony cegielni.
Ponadto prosimy o zamontowanie bariery energochłonnej w Okolu na rogu przy
bloku 38. Uzgodnienia w tej sprawie były prowadzone już z koordynatorem dróg
Panem Arturem Koprem, więc są znane. Na zebraniu był również obecny
przedstawiciel policji. Uzasadnienie: przy drodze, pieszo - jezdni 050145C od kilku lat
wzrasta liczba budownictwa jednorodzinnego. Ponadto droga ta prowadzi do Okola
bloków i dolnego Okola to jest stara wieś i do cegielni. Prosimy o realizowanie celu
jakim jest powstanie obszaru uspokojonego ruchu, na którym funkcje mieszkaniowe
są ważniejsze od funkcji transportowej, a piesi mają możliwość poruszania się tą
drogą. Wzdłuż drogi 050145C nie ma urządzonych chodników i piesi zmuszeni są do
korzystania z jezdni w ramach ruchu pieszego, która to jezdnia posiada jedynie 5 m
szerokości i jednocześnie jest jezdnią dwukierunkową. Nadmienić należy, że
mieszkańcy wsi Okole korzystają z przystanku autobusowego, zlokalizowanego w
sąsiedniej wsi Stopka. Zamontowanie bariery energochłonnej przy bloku nr 38 w
Okolu, przed którym bawią się dzieci poprawi ich bezpieczeństwo. Z relacji z
mieszkańcami wynika, że bywały sytuacje gdy rozpędzone samochody nie zdołały
wyhamować i zjeżdżały ze skarpy wprost pod blok. Mając powyższe na uwadze
prosimy o zmianę w organizacji ruchu uwzględniając stan faktyczny, interesy
mieszkańców, zwiększając jednocześnie ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz
ustanawiając porządek w ruchu drogowym wymaganym naczelnymi zasadami
ustawy o prawie o ruchu drogowym.
Drugi wniosek to wniosek o naprawę dróg gminnych w sołectwie Okole. Działając w
imieniu mieszkańców Sołectwa Okole składam niniejszy wniosek o naprawę dróg
gminnych w Sołectwie Okole. Przedmiotem naprawy jest naprawa nawierzchni dróg
zlokalizowanych na działce 46,56, 26/2, 197 oraz drogi 50123C i 50136C.
Uzasadnienie: drogi gminne położone w Sołectwie Okole nr 50123C i 50136C były
naprawiane w 2018 roku. Ale po okresie zimowym uległy degradacji . Stan
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powierzchniowego,

gdzie

w

sezonie

deszczowym

zdarzają

się

miejscowe

podtopienia. Drogi oznaczone numerem działek 46, 56, 26/2, 197 nie były
naprawiane od lat. Przy drogach tych powstało wiele gospodarstw domowych,
których mieszkańcy mają problem z dojazdem do drogi głównej. Drogi w naszym
sołectwie są wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców, ale też przez miłośników
turystyki aktywnej nie tylko naszej gminy. Ze względu na położenie sołectwa to jest
stare koryto Brdy, most na Larsenach i oczywiście najważniejszy, najwyższy w
Europie most kolejki wąskotorowej oraz dwie znane restauracje Rożen Skansen w
Stopce i Smażalnia ryb w Okolu odwiedza nas mnóstwo turystów. Efekt jaki
przyniesie zrealizowanie wniosku prawidłowa możliwość skorzystania z dostępu do
posesji i gruntów ornych oraz łączenie różnych miejscowości naszej gminy, poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg oraz wizerunek gminy wobec
zwiedzających nasze sołectwo i gminę turystów. To są dwa wnioski od mieszkańców i
jeszcze mam zapytania. Mieszkańcy oraz Rada Sołecka składają zapytanie z jakiego
klucza naprawiane są drogi w gminie? Czy jest jakiś harmonogram na rok 2019?
Kolejny punkt mieszkańcy proszą o informację ile kosztowała naprawa dróg w
Sołectwie Okole w miesiącu kwietniu? I kolejny punkt mieszkańcy złożyli do Pana
burmistrza petycję z dnia 10.04 2019 r. na wykonanie drugiego etapu inwestycji
polegającej na położeniu nakładki asfaltowej na drodze w górnym Okolu. Na którą
przeznaczyli fundusz sołecki w 2018 roku. Na przygotowanie do położenia nakładki
asfaltowej oraz w roku 2019 na nakładkę asfaltowa. Pytają w jakim terminie mogą się
spodziewać realizacji drugiego etapu, to jest położenia nakładki asfaltowej? Kopię tej
petycji mam w piśmie załączoną.
15. Składanie interpelacji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – czy ktoś z państwa Radnych
chce złożyć interpelację ?
Radny Pan Wojciech Orliński – Składam interpelację w sprawie poprawy
bezpieczeństwa drogowego wsi Lucim. W związku z bardzo licznymi prośbami
mieszkańców zgłaszam konieczność zainstalowania na skrzyżowaniu drogi wiejskiej
z drogą krajowa 25 w centrum wsi Lucim lustra drogowego. Samochody osobowe
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wyjeżdżając na DK nie widzą pojazdów osobowych z lewej strony , z kierunku
Koszalin. Widoczność zasłaniają zamontowane wzdłuż ścieżki pieszej rzędy płotów
bezpieczeństwa i barier drogowych. Nadjeżdżające pojazdy widoczne są dopiero po
wjeździe na pas ruchu. Corocznie zdarza się tutaj wiele groźnych sytuacji, stłuczek i
wypadków. Mieszkańcy Lucimia ponad 500 osób proszą również o rozważenie
możliwości zainstalowania sygnalizacji ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych
znajdującym się również na przedmiotowym skrzyżowaniu.

16. Ocena zasobów pomocy społecznej.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan
Dariusz Karwat przedstawił Ocenę zasobów pomocy społecznej.
Dokument stanowi załącznik Nr 5 niniejszego protokołu.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ja mam pytanie czy w związku tutaj z
Pana takim postulatem o utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów w
Koronowie. Czy podejmowaliście jakiekolwiek działania o uzyskanie środków
zewnętrznych z programu Senior? O ile się nie mylę taki był program, gdzie
finansowano tego typu przedsięwzięcia
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan
Dariusz Karwat – odpowiadając na pytanie jeżeli chodzi o pozyskanie tych środków,
czy znalezienie źródła na realizację tego przedsięwzięcia jest rzeczą chyba
najbardziej prostą. Natomiast największy problem jaki nam sprawia zrealizowanie
tego zadania i utworzenie takiej placówki to miejsce. A w szczególności jakieś
pomieszczenie, czy jakiś budynek, w którym mogłaby taka instytucja zadziałać.
Myślę, że gdyby był jakiś lokal czy jakiś budynek, w którym można by było taką
placówkę utworzyć. To z uruchomieniem tego byłby najmniejszy problem, ponieważ
istnieje wiele programów, z których można skorzystać i ruszyć z takim dziennym
pobytem.
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Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Dziękuję aczkolwiek z tego co mi
wiadomo tam również można finansować budowę takich ośrodków. Ale to już jest
kwestia na dalszą dyskusję.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan
Dariusz Karwat – To już jest kwestia na dalszą dyskusję. Poza tym jeżeli chodzi o
budowę takich placówek również jest wymagany wkład własny gminy. Nie wiem czy
gmina na chwile obecną jest gotowa na tak duże wyzwanie. Albowiem są to
naprawdę bardzo duże środki finansowe żeby taki budynek mógł powstać z całą
infrastruktura i wyposażeniem.

17. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania .
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Najpierw tak do Pani radnej
Szymańskiej co do przejęcia drogi, skomunalizowania jej Pani wniosek oczywiście
trafi do odpowiedniej komisji, która dokona oględzin oraz oceny możliwości
finansowych tego uczynienia. Co do placu zabaw w Wiskitnie nie ma w budżecie na
2019 takiego zadania. Ówczesna komisja mieszkaniowa również zaopiniowała
negatywnie Pani wniosek, więc też się to nie znajduje. Co do wymiany lamp również
Pani wniosek trafi do komisji oświetleniowej, która działa w naszej gminie.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - To może ja co do zapytań
Pani radnej Holki. Co do rozliczenia wody pożarowej to tak naprawdę jest bodajże
przy każdej karcie rozliczenia maja strażacy obowiązek podać ile wody zużyli, skąd,
czy jest to z hydrantu, czy nie? Myślę, że Pan Orliński to potwierdzi. Jest tak
naprawdę ustawowy nakaz na chwilę obecną aby rozliczyć wodę, którą straż pożarna
zużywa. No w naszej gminie jest to bardzo duży problem nie tylko jeżeli chodzi o
wodę zużywaną przez straż. Ale myślę, że ma Pani świadomość tego, że mamy na
chwile obecną 28% ubytku wody pomiędzy wodą wydobyta wprowadzoną do sieci, a
zafakturowaną. To jest bodajże ponad 500 tysięcy m 3 wody, która gdzieś nam z sieci
znika. przy użyciu nie wiem nielegalnych hydrantów, bądź w różne sposoby. Więc też
jak najbardziej jesteśmy za tym aby tą wodę strażacy ewidencjonowali, żebyśmy w
końcu może doszli do wniosku, gdzie ta woda nam ucieka. Co do patroli policji, tak
jezioro będzie patrolowane. Zalew Koronowski będzie patrolowany. Była także

30
również przekazana do policji zwiększona dotacja o to żeby byłą zwiększona liczba
patroli również w ośrodkach wypoczynkowych. Będą panowie policjanci jeździć na
rowerach. Z tego co wiemy żeby to było też sprawnie i szybciej w tym miejscu.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Jeżeli mógłbym
odpowiedzieć na pytania Pana radnego Mitery. Sieć kanalizacyjna ul. Grzybowa to
jest część dużo większej dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnych, która to
dokumentacja została przygotowana w roku 2009. Pozwolenie na budowę zostało
udzielone w roku 2010 i jest etapowo to wielkie zadanie kanalizacyjne realizowane
przez Gminę Koronowo. Jeżeli mogę jak najbardziej konkretnie odpowiedzieć Panie
radny Pana wniosek o tyle będzie rozpatrywany, że gdy będziemy decydowali w
budżecie następnego roku jaka część, jakie zadanie z tej większej dokumentacji
będzie realizowane, to weźmiemy także Pana sugestie. Przy czym decydujące są
oczywiście możliwości budżetowe oraz perspektywy rozwojowe danej ulicy. Jakie jest
zainteresowanie, jaka jest gęsta, czy jaka będzie gęsta zabudowa przy tej ulicy.
Drugie pytanie na jakim etapie są rozliczenia wspólnota Samociążek? To jest wbrew
pozorom temat bardzo obszerny. Otóż tutaj w roku 2007 – 2008 były sprzedawane
lokatorom mieszkania, najemcom mieszkania, które stanowią część budynku, gdzie
jest świetlica wiejska w Samociążku. No i momentem powstania pierwszego
odrębnego, pierwszej odrębnej własności lokalu powstała wspólnota. Po sprzedaży
drugiego lokalu to właściciele tych prywatnych lokali już mają większość. Zgodnie z
ustawa o gospodarce lokalami, o własności lokali z 94 roku stosuje się w takim
przypadku akurat przepisy dotyczące współwłasności. Wiemy, że został tam
wykonany dach i kwestia rozliczenia tego dachu, czy remontu tego dachu, to jest
kwestia bardzo obszerna. Administrator a zarazem właściciel jednego z lokali
przedstawił Gminie Koronowo dokumentów można powiedzieć całą teczkę. W tej
chwili mogę poinformować, bo próbowaliśmy tutaj w Koronowie znaleźć osobę, która
będzie w stanie rozliczyć to zadanie. Udało nam się znaleźć administratora z
Bydgoszczy i w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej podpiszemy umowę na
mocy, której osoba profesjonalnie zajmująca się tego typu tematami zweryfikuje te
dokumenty i zaopiniuje ile pieniążków jest do wypłaty. Bo przypominam, że jako taka
kwota
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nieruchomości. Na resztę pytań odpowiemy na piśmie.
.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – czy są jeszcze jakieś inne
informacje, wnioski? Nie widzę, w związku z wyczerpaniem porządku obrad,
zamykam VIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 12.00

.

Koronowo, 21 marca 2019 r.
Protokół sporządził:
Inspektor Biuro Rady Miejskiej w Koronowie
Magdalena Wanda-Joras
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński

