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OR-RM.0002.5.7.2019
Protokół Nr IX/19
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 30 maja 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 Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy,

Pani Marta Pakmur

- Radca Prawny UM w Koronowie.

Ad. 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady IX 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 Gminy Koronowo.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński
stwierdził prawomocność obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 17 radnych na ogólny stan 20 radnych.
Nieobecny radny Pan Stanisław Sikorski, Pan Maciej Szlagowski i Pan Artur Koper.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do Protokołu.
Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński – złożył życzenia z okazji Dnia
Pracownika Samorządowego, który był w poniedziałek 27 maja br.:

składamy
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serdeczne podziękowania za wspólną pracę i życzymy zdrowia, spełnienia planów
i zamierzeń oraz satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński - Witam serdecznie:
1. Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego.
3. Pana Patryka Mikołajewskiego - Burmistrza Koronowa wraz z kadrą kierowniczą
i pracownikami urzędu.
4. Panie i Panów Sołtysów.
5. Przewodniczących Zarządów i Rad Osiedlowych Komitetów Samorządu
Mieszkańców w Koronowie.
6. Przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych.
7. Przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo.
8. Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy.
9.

Wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo.

Ad. 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Stanisław Gliszczyński – Przechodzimy do punktu
trzeciego porządku obrad sesji, do wniosków dotyczących zmiany porządku obrad
sesji. Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu 7a: Podziękowania
i gratulacje dla Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedlowych Komitetów
Samorządu Mieszkańców.
Proszę o podniesienie ręki i głosowanie na tabletach
Kto jest za? 17 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto się wstrzymał? 0 głosów.
Zatem porządek obrad sesji po zmianach będzie wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad VII i VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
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5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

o

złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Podziękowania i gratulacje dla sołtysów Gminy Koronowo.
7a. Podziękowania i gratulacje dla Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedlowych
Komitetów Samorządu Mieszkańców.
8. Rozpatrzenie
przystanków

projektu

uchwały

komunikacyjnych

zmieniającej
oraz

uchwałę

warunków

w sprawie

i zasad

określenia

korzystania

z tych

przystanków.
9. Raport Burmistrza Koronowa o stanie Gminy Koronowo za rok 2018:
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Koronowo za rok 2018,
b) debata,
c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koronowa
wotum zaufania.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018
rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych
w 2018 r.,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
d)

przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa
sprawozdaniu z wykonania

budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok wraz

z informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo
według stanu na dzień 31.12.2018 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok,
g) dyskusja.
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11. Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

rozpatrzenia

i

zatwierdzenia

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Koronowo za 2018 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Koronowa za 2018 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa
za 2018 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
za 2018 rok.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Rady Miejskiej w Koronowie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miejskiej w Koronowie.
18. Zapytania, wnioski i informacje.
19. Składanie interpelacji.
20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
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Wnoszę poprawkę zmiana z roku 2017 na rok 2018.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad IX sesji.
O godz. 10:08 dotarł na sesję Pan Radny Maciej Szlagowski.
Obecnych 18 Radnych.
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII i VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przechodzimy do punktu
czwartego porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad VII i VIII sesji Rady
Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Kto z Pań, Panów radnych
jest za przyjęciem protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie?

Głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę poprawkę do

Protokołu VIII/19, w nagłówku zamiast VI sesji powinno być VIII sesji.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Kto z Pań, Panów radnych
jest za przyjęciem protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie?

Głosowanie.
Protokół został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za”.
O godz. 10:11 na obrady przybył Pan Radny Artur Koper.
Obecnych 19 Radnych.
Ad. 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
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piątego porządku obrad sesji, sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności
międzysesyjnej.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Proszę Burmistrza Koronowa
Pana Patryka Mikołajewskiego o przedstawienie sprawozdania.

Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski przedstawił sprawozdanie, które stanowi
Załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Czy są jakieś pytania do

sprawozdania?
Ad.6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodniczący obrad

w

Koronowie

Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu

szóstego porządku obrad sesji, do informacji przewodniczącego Rady Miejskiej
w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński odczytał informację o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach, która stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego
Protokołu.
Ad. 7. Podziękowania i gratulacje dla sołtysów Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
siódmego porządku obrad sesji, Podziękowania i gratulacje dla sołtysów Gminy
Koronowo.

Wręczono podziękowania i gratulacje dla sołtysów Gminy Koronowo.
Ad. 7a. Podziękowania i gratulacje dla Przewodniczących Rad i Zarządów
Osiedlowych Komitetów Samorządu Mieszkańców
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
siedem a porządku obrad sesji Podziękowania i gratulacje dla Przewodniczących Rad
i Zarządów Osiedlowych Komitetów Samorządu Mieszkańców.

Wręczono podziękowania i gratulacje Przewodniczącym Rad i Zarządów Osiedlowych
Komitetów Samorządu Mieszkańców.
Ad. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
ósmego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych

oraz

warunków

i zasad

korzystania z tych przystanków.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie

odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale 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 - Zgodnie z ustawą
z dnia 16 grudnia 2012 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. u. z 2018 r.,
poz. 2016 ze zm.) właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w drodze
uchwały

określa

przystanków.

przystanki

Uchwałą

komunikacyjne

objęte

zostają

oraz

przystanki,

warunki
których

korzystania

z tych

właścicielem

lub
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zarządzającym jest dana jednostka samorządu terytorialnego. Niniejsza uchwała
dotyczy nowo powstałych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych,
które są własnością gminy Koronowo a nie były ujęte w załączniku nr 1 uchwały nr
XXVIII/275/12 z dnia 28.11.2012r. Określone zostały warunki i zasady na jakich
operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy mogą korzystać z tych
przystanków. W związku z organizowaniem dodatkowych przystanków aktualizowano
wykaz przystanków komunikacyjnych stanowiących własność gminy. Biorąc pod
uwagę przepisy wymienionej ustawy uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto

z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.

Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
IX/83/19

zmieniającą

uchwałę

w sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Ad.9. Raport Burmistrza Koronowa o stanie Gminy Koronowo za rok 2018.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dziewiątego porządku obrad sesji, do raportu Burmistrza Koronowa o stanie Gminy
Koronowo za rok 2018.
a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Koronowo za rok 2018,
Proszę Pana burmistrza Patryka Mikołajewskiego o przedstawienie raportu o stanie
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Gminy Koronowo za rok 2018
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński

- proszę bardzo, Pan

Weleziński.
Radny Pan Mariusz Weleziński – wnoszę o nieodczytywanie Raportu, lecz
o

zreferowanie

go,

ponieważ

ten

Raport

był

ogólnodostępny,

więc

osoby

zainteresowane mogły go szczegółowo przeanalizować, myślę, że takie czytanie od
deski do deski nie ma sensu w tym przypadku.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - dobrze, w takim układzie,
czy jest jakiś głos przeciwny?
Radny Pan Piotr Mitera – uważam, że Raport to praca wielu osób, a także
mieszkańcy, którzy nas oglądają powinni zapoznać się jednak ze stanem Gminy za rok
2018, więc uważam, że jednak w tym przypadku, w odróżnieniu od uchwał możemy
poświęcić trochę czasu i posłuchać.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – ale ustawodawca przewidział
przedstawienie Raportu, więc myślę, że wszelkie istotne sprawy na pewno zostaną
przedstawione,

a

takie

szczegóły

statystyczne

są

ogólnodostępne

również

w dokumentach gminy, dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - dziękuję, były głosy za, były
głosy przeciw, w związku z tym mam.. momencik, zaraz udzielę głosu. Będę miał pytanie
do Pani mecenas w tym zakresie. Wnioskiem jak najdalej idącym będzie ten wniosek,
który jest wnioskiem o nieodczytywanie Raportu, tak? Prosiłbym o udzielenie informacji.
Radca Prawny Pani Marta Pakmur – tak, najdalej idący wniosek, to wniosek
o nieodczytywanie całości. Ja pragnę tylko zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 28
aa, obowiązek ustawowy burmistrza to jest przedstawienie do dnia 31 maja radzie gminy
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raportu o stanie gminy, co zostało uczynione wg mojej wiedzy każdy z Państwa ma ten
Raport przedstawiony, w dalszej części tego przepisu mowa jest, że na sesji rada gminy
rozpatruje raport, także tutaj no nie ma obowiązku ustawowego aby raport w całości na
sesji został odczytywany tak, proszę mieć to na uwadze.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński

- ale nie sugerując wyniku

głosowania, mówimy o tym, że przedstawienie może być w różnej formie, także dziękuję
Pani mecenas bardzo. Proszę bardzo, Pani Radna Mojzesowicz chciała… dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - przystępujemy do głosowania
wniosku Pana Radnego Welezińskiego o to, aby raport nie był odczytywany. Kto jest za
tym aby nie odczytywać Raportu, proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku na
tabletach.

Kto jest za? 10 głosów.
Kto jest przeciw? 4 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 5 głosów.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - w związku z tym, że zasadą
jest, że tylko w przypadku jednomyślności nie odczytujemy ani projektów uchwał wraz z
uzasadnieniem, ani załączników, w związku z tym, Raport będzie odczytywany. Poproszę
Pana Burmistrza…
Radca Prawny Pani Marta Pakmur – przepraszam, ale tutaj…
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Pani mecenas, prosiłbym
o zgłoszenie tak… i wtedy ja udzielę głosu, tak, żebyśmy mieli taką możliwość tak,
proszę…
Radca Prawny Pani Marta Pakmur – chciałabym zabrać głos.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – proszę bardzo.
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Radca Prawny Pani Marta Pakmur – ta treść tutaj, którą Pan przed chwilą
powiedział dotyczy uchwał tak, a teraz mamy nie odczytywanie nie projektu uchwał
a raportu, więc tutaj no w mojej ocenie zwykła większość głosów wystarczy aby
tutaj tego raportu nie przedstawiać, tzn. tutaj przedstawienie ma nastąpić ale nie w
formie odczytywania tak…
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - czyli uważa Pani, że
zwykłą większością włosów jest taka możliwość tak? Dobrze, więc w związku z tym
ogłaszam 10 minut przerwy i poproszę Panią Mecenas o przygotowanie opinii
prawnej.
PRZERWA trwała od godz. 10:50 do godz. 11:13.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - wznawiam obrady po
przerwie, w związku z otrzymaną opinią, pozwolę sobie ją przedstawić: „Dotyczy
obowiązku odczytywania Raportu o stanie gminy. Zgodnie z brzmieniem przepisu
art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Wymóg ten został spełniony
poprzez przedstawienie raportu do zapoznania radnym przed sesją. Ustawodawca
nie reguluje formy przedstawienia raportu w trakcie sesji, nie można więc przyjąć, że
przez przedstawienie należy rozumieć jego odczytanie w całości. Odnosząc się do
zgłoszonej przez radnych propozycji nieodczytywania raportu w całości, odbyło się
głosowanie porządkowe, w którym zwykłą większością głosów przegłosowano, aby
raport nie został odczytywany w całości. W związku z powyższym przyjąć należy, że
nie istnieje konieczność jego odczytania. Dotychczasowa praktyka, nie ujęta
w statucie gminy Koronowo, odnośnie jednomyślnego decydowania przez radnych,
co do obowiązku nieodczytywania pierwszy raz na przedmiotowej sesji dojdzie do
przedstawienia raportu o stanie gminy, nie można rozciągnąć wyżej opisanego
zwyczaju, także w odniesieniu do tego dokumentu z uwagi na jego odmienny
charakter”.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - w związku z taką opinią
chcę poinformować, że zasadą było przez wiele, wiele lat, że w przypadku
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jednomyślności nie odczytujemy wszystkich dokumentów, nie tylko projektów
uchwał, ale w związku z tym, że faktycznie odbyło się głosowanie, w którym to
głosowaniu 10 głosami „za” nieodczytywaniem, 5 „wstrzymującymi” i 4 ”przeciwnymi”
tak, z tego co pamiętam. Zwykła większość nie wynika również z opinii
przedstawionej przez Panią mecenas, że reguluje to jakikolwiek przepis. Można
podejść do tego zarówno w sposób taki, że będziemy odczytywali i decyzja po
stronie naszej, ale skoro w głosowaniu Państwo tak zdecydowaliście, jestem również
za tym aby nie odczytywać tego Raportu w całości, natomiast o przedstawienie
skrótu czy streszczenia poproszę Pana Burmistrza Pana Patryka Mikołajewskiego.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski wraz z Zastępcą Burmistrza Panem
Sławomirem Marszelskim oraz II Zastępcą – Panem Piotrem Kazimierskim
przedstawili informacje zawarte w Raporcie o stanie Gminy Koronowo, który stanowi
Załącznik Nr 4 do niniejszego Protokołu.

b) debata

Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – przystępujemy do
następnego

punktu,

czyli

punktu

debata.

Otwieram

debatę

na

temat

przedstawionego Raportu o stanie Gminy Koronowo za rok 2018, czy ktoś z Pań,
Panów Radnych chciałby zabrać głos w tej debacie?
Pan Radny Tomasz Gordon – ja bym chciał kilka słów z mojej strony na ten
temat, okazuje się, że to i tak nie było czytanie, tylko w większości tutaj Panowie
burmistrzowie przeczytali, może nie całe, w całości, ale jednak. Jest tutaj bardzo
pokazana w sposób taki liczbowy działalność gminy, jak szerokie zadanie ma urząd
razem z radą do wykonania aby zadowolić, wykonać swoje obowiązki i w stosunku do
mieszkańców, którzy zamieszkują teren Gminy Koronowo. Z tego wszystkiego wynika,
że jednak Gmina Koronowo się rozwija i idzie do przodu. Dowodem tego są, jest to,
że dość dużo jest chętnych rodzin, które decydują się pobudować dom i zamieszkać
na terenie Gminy Koronowo, to jest jedna rzecz. Natomiast taka trochę niepokojąca
to jest tak jak tutaj Panowie burmistrzowie przedstawili, ta pomoc społeczna, ona tak
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trochę jakby tę całość Raportu o stanie Gminy trochę psuje, nie mniej jednak ja
obserwując to przez szereg lat jak tutaj pracuję w samorządzie Gminy Koronowo
muszę stwierdzić i stwierdzam, że społeczeństwo Gminy Koronowo przez te
dwadzieścia parę lat, to tak jakby się poprawiło, wzbogaciło się, lepiej się już żyje,
natomiast ja ubolewam, nie tylko ja, głównie mieszkańcy wiosek, to jest to, że ktoś
kiedyś zrobił taki podział i podzielił drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne,
i co się okazuje, że na końcu, na tym dole to są drogi gminne i one głównie są
nieutwardzone, tam sobie wzięto drogi krajowe, wojewódzkie utwardzone a nam
zostawiono te drogi gruntowe, z którymi mamy bardzo duży problem. Natomiast jeśli
chodzi o całość tego raportu to trzeba stwierdzić, że bardzo jest bardzo obszerny,
zawarte są wszystkie tam te, jak mówiłem działy, wydziały i organizacyjne jednostki
i na podstawie tego raportu który tutaj obszernie Panowie burmistrzowie przedstawili,
my jako rada, jako radni, reprezentujący tę gminę, mamy udzielić wotum zaufania
Panu burmistrzowi a tym samym temu zarządowi gminy, wszystkim pracownikom
urzędu i tutaj moim zdaniem nie podlega żadnej dyskusji to, że my, no nie mogę
powiedzieć musimy, ale powinniśmy moim zdaniem oceniając to wszystko udzielić
właśnie zaufania Panu burmistrzowi Koronowa, dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – dobrze, czy ktoś jeszcze
chciałby zabrać głos w tej debacie?
Radny Pan Tomasz Skotnicki – ja tylko chciałem dodać, że ten raport to jest tak
naprawdę pierwszy raport, bo w ogóle ze względu na to, że taka ustawa dopiero
teraz przewiduje więc tak naprawdę jest to taka baza do tego jak tę gminę prowadzić
i gdzie jesteśmy, i mam nadzieję, że przyszłe raporty pozwolą to syntetycznie też
pokazać jakie są progresy w górę, w dół, mam nadzieję, że w górę i chciałbym
podziękować wszystkim pracownikom urzędu, którzy ten raport wykonali, ponieważ
z tego co wiem, to nie zostało to zlecone żadnej instytucji zewnętrznej i naprawdę
wielki szacunek za to, że tak syntetycznie to zostało przeprowadzone, dziękuję
bardzo.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – czy ktoś jeszcze chciałby
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zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy….
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – ja osobiście czuję pewien niedosyt
tylko

jeśli

chodzi

o

strategię

rozwoju

gminy.

Dosyć

skrótowo

była

tam

zsyntetyzowana, natomiast wszystkie inne działy były bardzo obszernie omówione,
streszczone i wszystkie informacje były podane. A dla mnie strategia rozwoju gminy
jest najistotniejszym dokumentem i wydaje mi się, że powinno to być bardziej
określone co zostało zrealizowane, co się nie udało, dlaczego, jak osiągnięto cele,
fakt, że jest to dokument w skali wieloletniej, ale myślę, że już w następnych
raportach będzie lepiej, dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – dziękuję, czy ktoś jeszcze
z Państwa? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do podpunktu c, rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koronowa wotum zaufania.
Poproszę o odczytanie projektu uchwały Pana Wiceprzewodniczącego Bogusława
Guzińskiego.

Odczytano treść uchwały.
Przewodniczący obrad

Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto

z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad

- Nie widzę, zatem zamykam dyskusję, przystępujemy do

głosowania jawnego imiennego.

Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
IX/84/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koronowa wotum zaufania.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – chciałbym bardzo serdecznie
podziękować, moi radni, radni Gminy Koronowo za zaufanie, jeszcze raz dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Szanowni Państwo, po tak
syntetycznym, skrótowym przedstawieniu raportu gminy Koronowo, należy się
Państwu przerwa. Ogłaszam 20 minut przerwy.

Przerwa od godz. 13:20 do godz. 13:40.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji przechodząc do punktu 10.
Porządku obrad.
Ad. 10.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Szanowni Państwo już dzisiaj podczas tej
sesji wiele rzeczy zawartych w Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo
za 2018 rok zostało Państwu zaprezentowane. Niemniej pozwolę sobie poruszyć
te kwestie, które są istotne, bo przecież na końcu będzie podejmowana uchwała
w sprawie przyjęcia tego sprawozdania. Chciałabym powiedzieć, że budżet na 2018
rok został przyjęty 21 grudnia 2017 roku. Budżet gminy za 2018 rok został zmieniony
43 razy. Na końcu, po tych wszystkich zmianach przedstawiał się on następująco.
Zakładano, że plan dochodów wyniesie 109.000.000,00 zł, a został zrealizowany na
poziomie prawie 112.000.000,00 zł. Mówimy tutaj o dochodach, co stanowiło
102,49% przyjętego planu. W zakresie wydatków ostateczny plan wydatków wyniósł
prawie 114.000.000,00 zł. z czego wykonano prawie 104.000.000,00 zł. Wykonanie
procentowe, to nieco ponad 91%. Żeby wiedzieć jak wyglądają, jak wygląda
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struktura wykonanych dochodów w 2018 roku pewnie istotne będzie to, że
największa grupa dochodów to dochody podatkowe, czyli podatki i opłaty lokalne.
Druga grupa to różne rozliczenia i tutaj przede wszystkim będzie subwencja. Trzecia
największa grupa dochodów to Rodzina, czyli mówimy o naszym rozdziale 855. To są
te wszystkie programy przygotowywane przez nasz rząd. Jeśli chodzi o strukturę w
podziale na dochody własne, zadania zlecone. To dochody własne wykonane w 2018
roku wyniosły ponad 52.000.000,00 zł i w ogólnej grupie zrealizowanych dochodów
to jest prawie 47%. Dotacje na zadania zlecone to prawie 29.000.000,00 zł i one
stanowiły prawie 26% uzyskanych dochodów w roku minionym. Na zadania własne
otrzymaliśmy

dotację

miedzy

innymi

od

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego

w wysokości prawie 3,5 mln złotych i to stanowiło 3% uzyskanych dochodów.
Dotacje otrzymywane z

różnych innych jednostek samorządu terytorialnego, to

około 700.000,00 zł. subwencja ogólna 26.721.000,00 zł i to jest prawie 24%. Jeśli
o dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe wyniosły 6 prawie 700.000,00 zł.
Natomiast dochody bieżące to jest 5.221.000,00 zł. na uwagę również i podkreślenie
zasługuje taka informacja, że w porównaniu do 2014 roku dochody wzrosły nam
prawie o 44%. Czyli różnica wartości nominalnej w tym okresie badanym pomiędzy
2014 a 2018 rokiem to jest prawie 35 mln zł. To świadczy o tym, że coraz większą
kwotą dysponujemy i coraz więcej jesteśmy w stanie zrealizować zadań na rzecz
naszych mieszkańców. Kolejna informacja, myślę, że również cenna. Te dochody,
które uzyskujemy i kiedy sobie weźmiemy również pod uwagę wartość zadłużenia
Gminy Koronowo. I dla przykładu w 2011 roku zadłużenie wynosiło 52%. Czyli
zaciągnięte kredyty, pożyczki, emisja obligacji stanowiły prawie 52%
dochodów. Dzisiaj po tym okresie siedmiu lat

uzyskanych

mamy sytuację myślę, że bardzo

komfortową, ponieważ przy dochodach prawie 112 mln nasze zadłużenie z tytułu
obligacji, pożyczek i kredytów wynosi 14.372.696,00 zł. to jest raptem 12,8%.
To oznacza, że bez najmniejszych trudności jesteśmy w stanie jako gmina obsłużyć
nasze zadłużenie. Jeśli chodzi o stronę wydatkową, to tutaj należałoby zaznaczyć,
myślę, że do tego się tylko sprowadzimy wydatki bieżące to kwota nieco ponad 87
mln zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane to prawie 16 mln 800 tys. zł.
Faktyczny wynik budżetu przy wstępnie zakładanym deficycie 4.680.000,00 zł
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wyniósł 8.001.262.74 zł. Przyczyn tego należy upatrywać w kilku aspektach. Przede
wszystkim nie udało nam się zrealizować kilku inwestycji na kwotę prawie 3 mln zł.
Ale tutaj wielokrotnie Państwo radni byli informowani, że to wynikało z sytuacji na
rynku.

Po

prostu

przeprowadzaliśmy

przetargi.

Niestety

ich

rozstrzygnięcia

uniemożliwiły nam realizację tych zadań w 2018 roku. Ponadto różne inne procedury
przetargowe pozwoliły na uzyskanie oszczędności w wydatkach. A także pozyskaliśmy
dochody ponad planowane, między innymi zwrot podatków. Chciałabym powiedzieć,
że różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to ponad 18 mln
zł.

właściwa

relacja

dochodów

bieżących

w

stosunku

do wydatków bieżących wynika głównie z podjętych działań zapobiegających
wzrostowi wydatków bieżących oraz skutecznych czynności w odzyskiwaniu
należnych podatków w tym VAT. Jeśli chodzi o inwestycje, bardzo szczegółowo
ta kwestia została zaprezentowana przy omawianiu raportu. Ja bym tylko jeszcze
zwróciła uwagę na taką rzecz. Burmistrz Koronowa tak naprawdę z uwagi na to,
że rok 2018 był rokiem kiedy były wybory. Więc mieliśmy tutaj do czynienia prawie
okres 11 miesięcy kiedy gminą rządził Pan burmistrz Gliszczyński i oczywiście nieco
ponad

miesiąc

Pan

burmistrz

Mikołajewski.

Nie

skorzystali

burmistrzowie

z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na występujący w ciągu roku
przejściowy deficyt w kwocie 500.000,00 zł, ponieważ nie było takiej potrzeby. Ale
były dokonywane zmiany i tak jak powiedziałam tych zmian w roku 2018 było bardzo
dużo,
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zmian

jeśli

chodzi

o

uchwały.

Mówimy

tutaj

o

dokumentach

przygotowanych za czasów Pana burmistrza Gliszczyńskiego i 2 zmiany za czasów
Pana burmistrza Mikołajewskiego. Natomiast samych zarządzeń były 22 zarządzenia
przygotowane w uzgodnieniu z Panem burmistrzem Gliszczyńskim i 4 zarządzenia
przygotowane w uzgodnieniu z Panem burmistrzem Mikołajewskim. Środki unijne
również były zaprezentowane, więc nie będę tutaj absolutnie czasu zabierała. Ja
tylko bym chciała powiedzieć, że nasze inwestycje, które były planowane na kwotę
20

mln. Tak jak powiedziałam zostały nieco w niższej wysokości wykonane. Ale

zostały sfinansowane w dużej mierze z środków własnych. To wskazuje, że jako
gmina mamy ciągle potencjał. Mamy bardzo dobra płynność finansową i pozwala
nam to inwestować i uważam, że ten poziom inwestowania jest na właściwym
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18
poziomie. Myślę, że kolejne lata pozwolą również zadbać o zrównoważony rozwój
Gminy Koronowo, bo taki potencjał gmina posiada. Nie mniej korzystaliśmy również
z środków zewnętrznych. W tym tak jak wspomniałam z środków

unijnych jak

i z dotacji od podmiotów krajowych czy to z urzędu wojewódzkiego, czy
z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, bądź banku BGK

nie będę tutaj

dalej mówiła o unijnych, bo mówię to staramy się pozyskiwać te środki. Oczywiście
kończy się okres programowania. Ale na tyle ile się da, czy dało te środki były
pozyskiwane i myślę, że ten kierunek będzie utrzymywany. W zakresie funduszu
sołeckiego przy planie prawie 692.000,00 zł on został wykonany na poziomie
688.000,00 zł. to było 99,47%. No i na co? No przede wszystkim na te drogi, które
są naszą bolączką. O tym Pan wiceprzewodniczący Gordon mówił. Ale jest światełko
zresztą już od zeszłego roku. Staraliśmy się tutaj wspólnie zarząd z burmistrzem
Gliszczyńskim aby kwota przeznaczana z budżetu Gminy Koronowo na drogi to była
kwota około 10.000.000,00 zł. i tego się trzymamy. Będziemy ten kierunek
podtrzymywać, bo wiemy, że drogi są bardzo istotnym elementem zaspokajającym
potrzeby podstawowe mieszkańców Koronowa. Jeśli chodzi o dotacje, które były
udzielane z budżetu Gminy Koronowo one zostały w bardzo dużej mierze przekazane.
Beneficjentem tych środków był miedzy innymi powiat i przy omawianiu inwestycji
również Pan burmistrz Mikołajewski o tym wspominał. Ale również mamy szereg
dotacji udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W tym
niepubliczne placówki. Przecież Państwo również wiedzą o tym, że na tym nie koniec.
Tutaj mamy również działalność kulturalną, działalność sportową. Gdzie jest to
możliwe staramy się wspierać również podmioty spoza sektora finansów publicznych.
Tak jak powiedziałam zadłużenie to jest ponad 14 mln. Systematycznie staramy się
zmniejszać to zadłużenie, co przekłada się jednocześnie na zobowiązania z tytułu
obsługi tego zadłużenia. Ja Państwu tak wyciągnęłam dla porównania w 2012 roku
odsetek samych z tytułu zaciągniętych obligacji, kredytów i pożyczek Gmina
Koronowo płaciła prawie 1 mln 600 tys. natomiast za 2018 rok tych odsetek było
tylko 522.000,00 zł. To pokazuje, że przyjęty, ja powiem od czasów kiedy ja tutaj
jestem od 2015 roku kierunek ograniczenia długu Gminy Koronowo jest właściwy. Bo
to się przekłada na to, że 1 mln zł proszę zobaczyć zostaje w naszej kasie. Natomiast
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to czym gmina dzisiaj dysponuje te dochody, racjonalny sposób zarządzania
umożliwiał i umożliwiać będzie w najbliższym okresie również inwestowanie bez
sięgania po pieniądz zewnętrzny, który nie ma się co czarować zawsze kosztuje.
Dziękuje bardzo. Myślę, że w takiej pigułce te informacje. Gdyby jakieś pytania były,
jestem do Państwa dyspozycji.
b)

informacja

Burmistrza

Koronowa

dotycząca

wykonania

zadań

inwestycyjnych w 2018 roku.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Zadania inwestycyjne za rok
2018 przedstawiłem czytając raport mogę go powtórzyć.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński –
To już decyzja jest punkt, który musimy przerobić. W związku z tym.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – No, bardzo miło, no dlaczego
nie. Mogę go przecież przedstawić jeszcze raz. Zadania inwestycyjne w roku 2018.
Modernizacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenie Gminy Koronowo.
Planowana kwota 65.000,00 zł. Budowa studni głębinowej w Wiskitnie. Planowana
kwota 228.000,00 zł. Strefa przemysłowa w Koronowie. Planowana kwota
400.000,00 zł. powiat Bydgoski, rozbudowa drogi powiatowej nr 1514C Mąkowarsko
– Sokole Kuźnica – Koronowo. Dofinansowanie inwestycji Powiatu Bydgoskiego.
Planowana kwota 150.000, 00 zł. Przebudowa ul. Dworcowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński –
Panie burmistrzu widzę, że jest przygotowana prezentacja.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Tak, może z prezentacji

skorzystam, jeśli nie mam tego czytać całego. Gmina Koronowo w roku 2018
zrealizowała,

bądź

zrealizowała

łącznie

co

najmniej

kilkadziesiąt

zadań

o charakterze inwestycyjnym. W niniejszej prezentacji przedstawiono wybrane
z nich, których dla części z obszarów są jednocześnie zadaniami najważniejszymi.
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Szczegółowy wykaz zadań w 2018 roku wraz z danymi znajdującymi się, natomiast w
sprawozdaniu z wykonania inwestycji budżetu Gminy Koronowo za 2018. Załącznik
informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2018.
A więc mamy tak szkoły we Wtelnie. Termomodernizacja Zespołu Szkół we Wtelnie.
Planowana

kwota

3.963.000,00

zł,

wykonanie

3.949.727,35

zł.

Inwestycja

finansowana z dochodów własnych, środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Inwestycji i
Planowania Przestrzennego. Wykonano roboty budowlane zgodnie z opracowanym
projektem. Zakres obejmował docieplenie ścian oraz stropodachu, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji c.o. oraz c.w.u., instalację wentylacji
mechanicznej, modernizację instalacji oświetlenia, montaż instalacji fotowoltaicznej,
przebudowę

oraz

rozbudowę

budynku,

parkingi

utwardzone.

Zadanie

jest

zakończone.
Następny slajd jest. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego
w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3. Planowana kwota 1.390, aha jest
PSZOK

teraz

przepraszam.

Budowa

Punktu

Selektywnej

Zbiórki

Odpadów

Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Koronowo w miejscowości Morzewiec. Planowana
kwota 831.704,40 zł. wykonanie 831.521,55 zł. jednostka realizująca Urząd Miejski w
Koronowie, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i
Gospodarki Komunalnej. zadanie zrealizowane na łączną kwotę 831.521,55 zł. Jest
ono zakończone. W celu realizacji zadania pozyskano dotację z Narodowego
Funduszu

Ochrony

Środowiska

i

Gospodarki

Wodnej

w Warszawie na kwotę 570.965,31 zł. Z budżetu poniesiono wydatek na kwotę
260.556,24 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo. Planowana kwota
520.000,00 zł, wykonanie 517.386,53 zł. Inwestycja finansowana z dochodów
własnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Inwestycji
i Planowania Przestrzennego. Zrealizowano:
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami
oświetleniowymi szt. 3, ul. Modrakowa w Koronowie, ul. Konwaliowa, Paprociowa
w Koronowie, ul. Tuszyny w Koronowie, ul. Pieczyska w Koronowie,
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- budowę oświetlenia ulicy w Nowym Dworze – lampa solarna szt. 1,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami
oświetleniowymi szt. 3 w ul. Pałacowej we Wtelnie,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami
oświetleniowymi szt. 5, ul. Strumykowa w Gościeradzu,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami
oświetleniowymi szt. 5, droga powiatowa Skarbiewo – Nowy Dwór w Nowym
Dworze,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami
oświetleniowymi szt. 5 w ul. Cichej w Tryszczynie,
- budowę części linii kablowej nn-0,4 kV oświetlenia drogowego wraz ze słupami
oświetleniowymi szt. 5 w Sokolu Kuźnicy.
Pozostała część zadania:
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej
na budowie oświetlenia w ul. Strumykowej w Gościeradzu, gm. Koronowo,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji polegającej
na budowie oświetlenia ul. Kopalnia w Gościeradzu, gm. Koronowo,
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski – Panie przewodniczący, Szanowni
Państwo ma miejsce tutaj drobna awaria techniczna w laptopie, że nie idą te slajdy
w kolejności odpowiedniej. Jakby można o krótką przerwę techniczną poprosić.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński – Ogłaszam 5 minut
przerwy. Wznawiam obrady, proszę dalsza część prezentacji.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – A więc przechodzimy do budowy
mieszkań socjalnych w Koronowie. Planowana kwota 629.717,23 zł, wykonanie
563.024,32 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych oraz Funduszu Dopłat
na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie, Wydział Inwestycji
i Planowania Przestrzennego. Zakończono pracy na budynku, zrealizowano budynek
wielorodzinny z 22 lokalami mieszkaniami o następujących parametrach:
- powierzchnia zabudowy 749,50 m2,
- powierzchnia całkowita – 629,62 m2,
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- powierzchnia użytkowa – 618,69 m2,
- kubatura całości– 2.458,36 m3.
Budowa

przydomowych

oczyszczalni

ścieków

na

terenie

Gminy

Koronowo.

Planowana kwota 962.122,00 zł, wykonanie 786.795,79 zł. Inwestycja finansowana z
dochodów własnych i środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział
Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie zakończono. Wykonano 37 szt.
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koronowo.
Przebudowa ulic na OM 1000-lecia wraz z odwodnieniem oraz kanalizacją deszczowa
w ul. Bukowej w Koronowie. Planowana kwota 1.000.000,00 zł., wykonanie
1.000.000,00 zł. Inwestycja finansowana z dochód własnych. Jednostka realizująca
Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Zadanie
w trakcie realizacji w cyklu dwuletnim z terminem zakończenia 30 maja 2019 r.
Zrealizowana w ul. Bukowej (od ul. Witosa do ul. Konopnickiej) przebudowę sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dług. 217,50 mb, budowę sieci kanalizacji
deszczowej wraz ze studzienkami i wpustami ulicznymi dług. 183,00 mb,
przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami dług. 244,50 mb oraz odtworzono
nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o powierzchni 830,00 m2.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Tucholskiej w Koronowie. Planowana kwota 72.500,00
zł, wykonanie 72.500,00 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie – Wydział Inwestycji i Planowania
Przestrzennego. Zrealizowano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (na
zjazdach gr. 8 cm) od ul. Zdrojowej do mostu na rzece Brda o powierzchni 480,00
m2, wraz z przykanalikiem do studzienki ściekowej, wykonano ściek z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm, zamontowano bariery ochronne.
Budowa placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Koronowie, ul. Dworcowa 5.
Planowana kwota 110.000,00 zł, wykonanie 109.800,00 zł. Jednostka realizująca
Przedszkole Samorządowe w Koronowie. Wydatki dotyczyły demontażu nawierzchni
utwardzonych (chodników), budowy nawierzchni bezpiecznej, budowy boiska
o nawierzchni trawiastej, montażu obiektów małej architektury, w tym elementów
wyposażenia placu zabaw.
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Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z funduszu wsparcia,
o którym mowa w 19 b, 19 d i 19 g Ustawy z dnia 24 sierpnia 1999 r. o PSP, zakup
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gościeradzu planowana
kwota 294000,00 zł, wykonanie 293644,05 zł, jednostka realizująca – Urząd Miejski
w Koronowie, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, kwota
dotacji została przeznaczona na zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu
własnego w ramach projektu „Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla
jednostek OSP – etap 3”, tj. na zakup średniego samochodu ratownictwa gaśniczego
dla

OSP

w

Gościeradzu.

Umowa

dotacji

podpisana

została

w

dniu

9 lipca 2018 r. pomiędzy Gminą Koronowo a OSP w Gościeradzu. Całkowity koszt
zakupu samochodu dla OSP w Gościeradzu wyniósł 838.983,00 zł z czego
545.338,95 zł pokrył oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Toruniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast pozostała
kwota tj. 293.644,05 zł pochodziła z dotacji Gminy Koronowo.
Zakup samochodu pożarniczego dla Wierzchucina Królewskiego. Planowana kwota
117.109,00 zł, wykonanie 117.109,00 zł. Jednostka realizująca Urząd Miejski
w Koronowie – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. Zadanie
zakończone Zakupiono fabrycznie nowy, lekki pojazd ratownictwa technicznego
z funkcją gaśniczą, z przeznaczeniem dla jednostki OSP w Wierzchucinie Królewskim.
Zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 09.07.2018 r. Inwestycja ta
współfinansowana była ze środków Gminy Koronowo, dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji (114.000,00 zł) oraz wkładu własnego członków
jednostki OSP (2.345,00 zł). Samochód został nieodpłatnie przekazany na rzecz
jednostki OSP Wierzchucina Królewski.
Modernizacja

istniejącej

kanalizacji

sanitarnej

i

deszczowej

oraz

instalacji

wodociągowej w ciągu ul. Klasztornej w Koronowie. Planowana kwota to 463.117,50
zł, wykonanie 463.067,89 zł. Inwestycja finansowana ze środków własnych.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Wydział Inwestycji i Planowania
Przestrzennego.
Modernizacja układu wentylacji i ogrzewania w hali Miejsko – Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Koronowie. Planowana kwota 89.500,00 zł, wykonanie
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87.655,26 zł. Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie- Miejsko-Gminny
Ośrodek Sportu i rekreacji w Koronowie. W ramach zadania dokonano modernizacji
układu wentylacji i ogrzewania w hali widowiskowo – sportowej. Koszt to niecałe
90.000,00 zł.
Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych. Planowana kwota 2.321.876,95 zł,
wykonanie 1.673.206,72 zł. Inwestycja finansowana z dochodów własnych.
Jednostka realizująca Urząd Miejski w Koronowie-Wydział Inwestycji i Planowania
Przestrzennego, Wydział Finansowo–Budżetowy. Wykonano nowe utwardzenie
warstwą asfaltu oraz warstwami wyrównującymi i poboczami na działce nr 120 oraz
119 w Nowym Dworze. Na działce nr 2 w Bieskowie, na działce nr 106
w Gościeradzu, na działce nr 1277 w Koronowie, na działce 74/6 w Koronowie,
na działce 127/1 w Lucimiu, na działce 504 w Mąkowarsku, na działce 385, 412 oraz
430 w Mąkowarsku, na działce 30/5, 24/3, 25/1, 26/1, 29/1 w Okolu, na działce
153/2 w Więzownie, na działce 246/5 we Wtelnie, na działce 1001/4 w Koronowie.
Termomodernizacja budynku administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Koronowie. Cel przedsięwzięcia podniesienie efektywności
energetycznej budynku. Zadanie zrealizowane przez SP ZOZ

w Koronowie.

Dofinansowanie 99.99782 zł. Wartość ogółem 455.038,80 zł. Wydatki kwalifikowane
470.371,46 zł w tym wkład własny 355.040,98 zł.
Most w Krówce Leśnej – inwestycja Powiatu Bydgoskiego przy partycypacji
finansowej Gminy Koronowo. Przebudowany most długości 30 metrów o konstrukcji
żelbetowej. Posiada nośność 50 ton, co umożliwia jego pełne wykorzystanie w ruchu
drogowym. Pozwala tez na korzystanie z niego przez między innymi pojazdy
ciężarowe oraz komunikacje publiczną. Most kosztował 6,5 mln zł. W jego
finansowaniu uczestniczyły również Lasy Państwowe.
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – sprawozdanie finansowe Gminy Koronowo
składa się z 5 elementów, jest to bilans wykonania budżetu, bilans samorządowych
jednostek budżetowych, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu
jednostki oraz informacje dodatkowe. Ten ostatni element jest nowością od 2018
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roku i Gmina Koronowo również ten obowiązek ustawowy wypełniła. Jeśli chodzi
o sprawozdanie z wykonania budżetu bilans, zamknął on się sumą bilansową po
stronie aktywów i pasywów kwotą 25381903,25 zł. Zwracam tutaj uwagę na stronę
pasywów wykonanie budżetu 2018 roku i 2017 roku. W 2017 zamknęliśmy rok kwotą
5281220,65 zł, natomiast rok ubiegły kwotą ponad 8 mln zł. Jeśli chodzi o bilans
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego to sprawozdanie
zamknęło się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości
197392091,08 zł. Sprawozdanie, które zostało sporządzone na podstawie wszystkich
sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy działających na terenie Gminy
Koronowo. Z rachunku zysków i strat, to co jest istotne. W 2018 roku uzyskaliśmy
przychody netto w kwocie 111249453,17 zł. Koszty działalności operacyjnej Gminy
Koronowo wyniosły 85915066,87 zł. Zysk – 20510620,80 zł. Kolejne sprawozdanie,
obowiązkowo do wykonania i sporządzenia przez naszą Gminę to zestawienie zmian
funduszu jednostki. I tutaj jest informacja dotycząca funduszu jednostki na początku
okresu to było 135365852,83 zł, natomiast BZ, czyli fundusz jednostki na koniec
2018 rok wyniósł 142146376,96 zł. Tutaj oczywiście są to dane zaprezentowane
również

na

podstawie

wszystkich

danych

zbiorczych

z jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo. Informacja dodatkowa została
sporządzona wg wymogów ustawowych, zawierająca istotne elementy opisujące
sytuację w naszej Gminie. Kiedyś te dane były zawarte pod poszczególnymi
sprawozdaniami. Ustawodawca zdecydował, że to wszystko co kiedyś było
zapisywane pod sprawozdaniami, dzisiaj znalazło się w odrębnym dokumencie,
Państwu również udostępnionym z dniem 30 kwietnia 2019 r., czyli obowiązek
terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego przekazania do Regionalnej
Izby Obrachunkowej jak i na ręce organu stanowiącego, również przez gminę został
dopełniony.
d)

przedstawienie

uchwały

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Burmistrza

Koronowa

sprawozdaniu

z

wykonania

budżetu

Gminy

Koronowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
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Uchwałę Nr 21/S/2019 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za
2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy odczytał wiceprzewodniczący
rady Pan Bogusław Guziński.
Uchwałę dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 5.
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy
Koronowo według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – obowiązek sporządzenia informacji o mieniu
komunalnym wynika z art. 267 Ustawy o finansach publicznych. Tak jak w przypadku
pozostałych informacji one, tutaj taka informacja, one już zostały Państwu w
ogólnym zarysie przedstawione, ja tylko podkreślę, że na 31 grudnia 2018 roku
wartość gruntu wynosiła ponad 17700000,00 zł, wartość gruntu w stosunku do 31
grudnia 2017 zwiększyła nam się o 491000,00 zł. Pan Burmistrz Kazimierski podawał
również informacje na temat tego w jaki sposób Gmina Koronowo pozyskiwała w
2018 roku bądź też zbywała działki. Ja myślę, że jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że
Gmina Koronowo w swojej ewidencji gruntów posiada inne składniki majątkowe o
łącznej wartości 162582649,45 zł. Szczegółowo te informacje również zostały
Państwu zaprezentowane a także posiadacie Państwo na tabletach wersję
elektroniczną tegoż dokumentu. W 2018 roku Gmina zwiększyła wartość posiadanych
budynków 8251000,00 zł, tj. podwyższone o wartość budynków remizy OSP i tutaj
w szczegółach ta informacja też już została Państwu zaprezentowana. Z tytułów
wykonywania praw własności Gmina Koronowo w okresie od stycznia do grudnia
2018 roku uzyskała łączne dochody 4091556,36 zł z najmu dzierżawy składników
w kwocie prawie 3 mln zł, z opłat za użytkowanie wieczyste nieco ponad 150 tys zł, z
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieco ponad 17
tys zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości ponad 950 tys zł. Gmina nie posiada wierzytelności
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zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udzieliła gwarancji poręczeń
innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na ruchomościach. Środki pieniężne
gromadzone

są

na

rachunku

bankowym

w

Banku

Spółdzielczym

w Koronowie.
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.
Opinię z 7 maja 2019 r. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok odczytała przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Ewa Szymańska
Opinię dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 6.
g) dyskusja.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję.
Brak głosów w dyskusji.
Ad.

11.

Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

rozpatrzenia

i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
jedenastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia

i

zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego

oraz

sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.
Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
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Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Szanowni Państwo, treść uchwały jest na
tabletach

zamieszczona,

z

uwagi

na

Opinię

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

a jednocześnie obowiązek prawny nałożony na organ stanowiący w Ustawie o finansach
publicznych, do obowiązku organu stanowiącego należy rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania finansowego jst. W związku z tym wnosimy o podjęcie uchwały
o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu tych sprawozdań, czyli sprawozdania z wykonania budżetu
i sprawozdania finansowego Gminy Koronowo za 2018 rok.
Przewodniczący obrad

- Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby

zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję, przystępujemy
do głosowania jawnego imiennego.

Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”
i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
IX/85/19 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok.

Przewodniczący Rady przystąpił do punktu 12 porządku obrad.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Koronowa za 2018 rok:
a)

przedstawienie

stanowiska

Komisji

Rewizyjnej

Rady

Miejskiej
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w Koronowie z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok
przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Szymańska.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej dołączono do niniejszego protokołu jako
załącznik nr 7.
b)

przedstawienie

uchwały

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej

w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie opinii o wniosku
Komisji

Rewizyjnej

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

o

udzielenie

absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2018 rok.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał Uchwałę Nr 3/Kr/2019
Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15
maja 2019 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Koronowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2018 rok
Uchwałę dołączono do niniejszego protokołu jako załącznik nr 8.
c) dyskusja.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński– Otwieram dyskusję. Kto
chciałby zabrać głos w dyskusji?
Brak głosów w dyskusji.
d) podjęcie uchwały.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa
za 2018 rok odczytał przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
jednogłośnie 19 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr IX/86/19 w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2018 rok.
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W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński złożył gratulacje Burmistrzowi
Koronowa Panu Patrykowi Mikołajewskiemu w związku z uzyskaniem absolutorium
za 2018 rok.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski podziękował za udzielenie absolutorium
za 2018 r.

PRZERWA od godz. 15:05 do godz. 15:20.
Na wznowionych obradach nieobecni Radni Pan Maciej Szlagowski i Pan Olech
Raddatz. Obecnych 17 Radnych.
Ad. 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
trzynastego porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Koronowo. Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 17 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – sporządzenie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo wynika z obowiązku prawnego, tj. Ustawy o finansach
publicznych, dzisiejsza zmiana podyktowana jest potrzebą dostosowania WPF do
zmian budżetu gminy na sesji 30 maja 2019 r.
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Przewodniczący obrad Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.

Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.

W głosowaniu udziału nie wzięli Radny Pan Maciej Szlagowski i Pan Olech Raddatz.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
17 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymujących się” i 0 głosów „przeciw”
podjęła Uchwałę Nr IX/87/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.

Obrady sesji opuścił Radny Pan Artur Koper. Obecnych 16 Radnych.
Ad. 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
czternastego 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? 16 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – projekt uchwały zmieniającej budżet
dotyczy zmian po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Proponujemy
zwiększenie dochodów o kwotę 1211221,46 zł, po zaakceptowaniu tej zmiany budżet
po stronie dochodowej Gminy Koronowo na 2019 rok wyniesie 99075617,87 zł.
Główną przyczyną zwiększenia dochodów jest fakt, iż część zadań, które były w
wygasających wydatkach niestety nie zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2019
r., w związku z tym proponujemy tego do budżetu tegorocznego, aby te zadania móc
kontynuować w roku bieżącym w ramach tegorocznego budżetu. M. in. to dotyczy
chociażby

tej

ścieżki,

którą

uzgadniamy,

czyli

jesteśmy

ciągle

na

etapie

przygotowania projektu ścieżki rowerowej Wierzchucin – Okole – Koronowo. Ponadto
mamy część zadań bieżących, które były w uchwale dotyczącej niewygasających
wydatków, dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego z podobnych powodów
tak, nie szło tego jeszcze zrealizować do końca 30 czerwca, w związku z tym nie
będzie takiej możliwości. Z tego też tytułu proponujemy zwiększenie. Jeśli chodzi o
wydatki, o tę samą wartość wydatki Gminy Koronowo wzrastają, ostatecznie po
zaproponowanych zmianach wyniosą one 108275617,87 zł, z czego 89820368,46 zł
to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe wzrastają do kwoty 18455249,41 zł. Jeśli
mówimy o zadaniach inwestycyjnych to dotyczą one takich pozycji jak budowa ścieżki
rowerowej 236160,00 zł, organizacja ruchu dla terenu Gminy Koronowo, tu mamy
wykonanie projektu, projektant nie zdąży, w związku z tym te 40000,00 zł
wprowadzamy do załącznika 3, wykonanie projektu budowlanego ulicy w sołectwie
Samociążek – kwota 20000,00 zł. Ponadto otrzymaliśmy kalkulację ostateczną z
naszej spółki ZGKiM w Koronowie, chodzi o wykonanie elewacji budynku w Stopce II
to jest w ramach naszego budżetu mieszkaniówki, czyli gminnego zasobu
mieszkaniowego 6200,00 zł wprowadzamy. Ponadto mamy wymianę modernizacji
rozdzielni głównej w budynku przy ul. Ogrodowej 59 w Koronowie oraz przyłączenie
agregatu. Taką pozycję, chodzi o zakup agregatu już mamy, odpowiedzialna osoba
również zasygnalizowała, że potrzebna jest wymiana rozdzielni, w związku

tym
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wprowadzamy 30000,00 zł aby to zadanie kompleksowo wykonać. Również mamy
zakup aktywnej tablicy dla Zespołu Szkół we Wtelnie oraz dla SP w Buszkowie, to jest
nasz wkład własny, ponieważ chcemy wystąpić w programie „aktywna tablica” i na
wkład

własny

zabezpieczamy

te

środki.

Mamy

również

zmianę

dotyczącą

zagospodarowania terenu działki 247 we Wtelnie, to jest 16167,10 zł. Budowę
stadionu lekkoatletycznego – dokumentacja projektowa, przenosimy to właśnie z
niewygasających, czyli mamy 46961,76 zł. I tak jak powiedziałam, jest to kwota
większa w stosunku do tego co było podczas ostatniej sesji przez Państwa przyjęte
do realizacji. Deficyt po zaproponowanych zmianach nie ulega zmianie i na ten
moment mamy to 9200000,00 zł i zostanie on sfinansowany przychodami z emisji
obligacji, ponieważ dzisiaj Państwo uchwalili i zatwierdzili, przyjęli sprawozdanie z
wykonania budżetu za 2018 rok i już tutaj również Panu Przewodniczącemu
Guzińskiemu powiedziałam- będziemy w tym momencie na nowo konstruować
deficyt, wprowadzając możliwą do zrealizowania, do sfinansowania ilość inwestycji.
Ja myślę, że w punkcie dotyczącym informacji Pan Burmistrz Państwa również o
niezmiernie miłej okoliczności poinformuje, co ma związek z naszym budżetem
tegorocznym. Jeśli chodzi o kwoty dotacji, tutaj zaproponowaliśmy zwiększenie
ponieważ w 2018 roku, w październiku organ stanowiący podjął uchwałę dotyczącą
dopłat do ścieków, chodzi o Wiskitno, Mąkowarsko. Tam nie było pełnego
zabezpieczenia, spółka nam wystawia kolejne dokumenty potwierdzające odebranie
tej wody zgodnie z Państwa dyspozycją, zgodnie z Państwa wolą my musimy
zabezpieczyć pieniądze. W związku z tym, tutaj zwiększamy o 200000,00 zł dotację z
tytułu dopłat do odbioru ścieków. Ponadto z uwagi na to, że było umorzenie pożyczki
przez WFOŚiGW w Toruniu, dostosowujemy limit wydatków do tegoż umorzenia
pożyczki. Wszystkie zmiany określone są w załączniku 1 – dochody budżetu Gminy
Koronowo 2019, wydatki budżetu Gminy Koronowo 2019, załącznik 3 – zadania
inwestycyjne w 2019 r., numer 9 to fundusz sołecki Gminy Koronowo, ponieważ
mamy wniosek, który wpłynął do nas z sołectwa Nowy Dwór, w związku z tym tutaj
proponujemy zmianę w sposobie wydatkowania środków w ramach funduszu
sołeckiego, dotację oraz pomoc finansową udzielona z budżetu Gminy Koronowo
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, to jest
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właśnie proponowane 200000,00 zł na zwiększenie limitu dopłat. Plan dochodów i
wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Koronowo, Pełnomocnik Burmistrza Koronowa złożył wniosek z uwagi na potrzebę
dostosowania budżetu na przygotowanie procedury związanej z zorganizowaniem
obozu dla dzieci korzystających właśnie z tego programu przeciwdziałania
alkoholizmowi. To byłyby wszystkie zmiany i oczywiście jeśli macie Państwo jakieś
pytania, z przyjemnością odpowiem, dziękuję.

Radny Pan Artur Koper, Pan Maciej Szlagowski i Pan Olech Raddatz wrócili na obrady
sesji podczas referowania uchwały. Obecnych 19 Radnych.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – dziękuję bardzo, Otwieram
dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?

Nie

widzę,

w

związku z tym zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.

Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymującym się” i 0 „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr IX/88/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019.
Ad. 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Koronowie za 2018 rok.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
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piętnastego porządku obrad sesji, rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia

rocznego

sprawozdania

finansowego

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2018 rok.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały i uzasadnienia.
Kto jest za? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie
będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Sprawozdanie finansowe naszego SPZOZ w
Koronowie wpłynęło w terminie i w pełnym zakresie wymaganym przepisami prawa. Na
temat sytuacji naszej jednostki mieli Państwo przyjemność posłuchać 30 kwietnia na
poprzedniej sesji, dyrektor Nowak wtedy mówił, że jednostka uzyskała zysk netto w
kwocie 335015,63 zł. Oczywiście my ze strony gminy dokonaliśmy analizy tego
sprawozdania również zgodnie z przepisami, które dotyczą potrzeby, a nawet obowiązku
dokonania

analizy

wskaźnikowej

przeprowadzone

na

potrzeby

oceny

sytuacji

ekonomiczno-finansowej. Takową zrobiliśmy i sytuacja SPOZOZ w Koronowie za ubiegły
rok mówi o tym, iż jednostka została sklasyfikowana w kategorii B. To jest 5-stopniowa
skala oznaczona literami od A do E, przy czym najlepszy wynik klasyfikuje jednostkę do
kategorii A. To oznacza, że nasza jednostka, nasz SPZOZ dosyć ładnie jest uplasowany, a
zważywszy na to, że jeszcze w 2017 roku był w kategorii C, to znaczy, że sposób
zarządzania tą jednostką, czyli te wszystkie wskaźniki mikroekonomiczne, które uzyskała
jednostka, wskazują na to, że coraz lepiej jest, więc z przedstawionych nam dokumentów
wynika, że jak najbardziej jest zasadne przyjęcie sprawozdania finansowego naszego
SPZOZ. Obowiązek zatwierdzenia tego sprawozdania wynika zarówno z art. 53 Ustawy o
rachunkowości i zgodnie z decyzją Rady Społecznej SPZOZ w Koronowie z dnia 24
kwietnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 5/2019 dyrektora SPZOZ w Koronowie z dnia 24
kwietnia 2019 r. wypracowany zysk za 2018 r. w kwocie 335015,63 zł ma być
przeznaczony na fundusz zakładu. W związku z tym rekomendujemy przyjęcie,
zatwierdzenie tego sprawozdania finansowego.
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.

Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 0

głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w

Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymującym się” i 0 „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr IX/89/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki

Zdrowotnej

w Koronowie za 2018 rok.
Ad.16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
szesnastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa,
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Odczytano projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
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Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w
Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymującym się” i 0 „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr IX/90/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego

Komisji

Przestrzegania

Prawa,

Gospodarki

Komunalnej

i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.

Ad.17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia

składu

osobowego

Komisji

Finansów,

Budżetu,

Rolnictwa

i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
siedemnastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.

Odczytano projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.

Przeprowadzono głosowanie.

37

38
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w
Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
19 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymującym się” i 0 „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr IX/91/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego

Komisji

Finansów,

Budżetu,

Rolnictwa

i

Rozwoju

Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
Ad. 18. Zapytania, wnioski i informacje.
Radna Pani Mirosława Holka – Proszę o ustawienie dwóch luster we Wtelnie na
skrzyżowaniu ul. Dworcowej w ul. Pogodną. Widoczność przy wyjeździe z ul. Pogodną
jest bardzo ograniczona.
Drugi wniosek, proszę o zlecenie koszenia traw na poboczach dróg, stawów i terenów
wokół świetlic z Gminie Koronowo. Przez aktualna pogodę trawy szybko rosną i
wszystko jest zarośnięte. W niektórych miejscach trawa sięga powyżej ogrodzeń.
Uważam, że co najmniej raz w miesiącu trawy powinny być koszone, gdyż wygląda to
nie estetycznie. Powoli zaczyna się sezon turystyczny, więc zadbajmy o wizerunek
naszej gminy. Pan burmistrz obiecał na przykład we Wtelnie, że teren wokół świetlicy
będzie kosić Spółdzielnia Koronowianka. Dowiadywałam się, bo niestety tutaj nie ma
zlecenia Spółdzielnia Koronowianka.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Wnoszę o naprawę ul. Rekreacyjnej
w części utwardzonej w Tryszczynie. Jest to fragment ulicy utwardzony asfaltem, a
zasadzie był utwardzony. Obecnie wygląda jak ser szwajcarski. Nie można przejechać
tamtędy ani środkiem, ani bokiem, ani pod prąd. Dziury są już tak głębokie, że grożą
wypadkiem. Ulicą Rekreacyjną jeżdżą zarówno mieszkańcy Tryszczyna dojeżdżający
do swoich posesji jak i liczni działkowcy, którzy sezonowo zamieszkują położone przy
tej ulicy Rodzinne Ogrody Działkowe. Dziury na tej ulicy powstają co roku. Po
licznych interwencjach zarówno moich jak i mieszkańców dziury są łatane. Jest
dobrze do pierwszego deszczu. Po opadach dziury powstają w tym samym miejscu
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lub tuż obok. Koszty corocznych napraw

są wysokie, a skuteczność nietrwała i

niewielka. Wnoszę o wizję lokalną i być może o rozważenie innej technologii naprawy
tej ulicy.
Radny Pan Henryk Borowicz – Mam takie zapytanie, czy Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Koronowie jest w stanie poinformować, gdzie znajdują się punkty
wody pitnej? Gdyby powtórzyła się jakakolwiek sytuacja paraliżująca życie
mieszkańców, urzędu i innych służb w gminie. Czy jest jakaś tablica, gablota, w
której taki komunikat powinien się znaleźć lub powinien już być? Bo dopóki jest
spokojnie my mieszkańcy powinniśmy już wiedzieć dokąd należy udać się po wodę
gdyby zabrakło w domach, w sklepach.
Drugie pytanie, w jaki sposób nadzorowani są w szkołach Gminy Koronowo
uczniowie, którzy maja problemy z prawem, lub dopuścili się przestępstw, a dalej
uczestniczą w zajęciach lekcyjnych z innymi dziećmi? Czy w związku z ostatnimi
wydarzeniami w Warszawie i Brześciu Kujawskim w szkołach podstawowych w
Koronowie odbyły się kontrole, w których można było przeczytać w mediach? Na
czym polegały, jakie są ich wyniki? I czy odbyły się w szkołach pogadanki na ten
temat przemocy wśród uczniów, lub spotkania instruktażowe odnośnie postaw i
zachowań uczniów wobec osób stanowiących potencjalne zagrożenie?
Radny Pan Piotr Mitera – Ja mam trzy zapytanie i jeden wniosek, Zapytanie
pierwsze dotyczy dróg podlegających procesowi komunalizacji. Składam zapytanie w
sprawie dróg podlegających procesowi komunalizacji. Czy drogi te będą ujmowane w
harmonogramie bieżącego utrzymania dróg? Czy mieszkańcy muszą uzbroić się w
cierpliwość i czekać, aż te drogi staną się drogami gminnymi?
Drugie zapytanie dotyczy projektu rewitalizacji plaży miejskiej w Pieczyskach.
Składam zapytanie w sprawie dalszych losów projektu rewitalizacji plaży w
Pieczyskach. Prace nad projektem rozpoczęły się w roku 2015. Projekt zakładał
między innymi budowę, budynku „woprówki” wraz z tarasem widokowym. Projekt
miał być wsparty finansowo przez Lokalną Grupę Działania Trzy Doliny. Czy projekt
stracił ważność i czy szanse na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków
zewnętrznych przepadły? Czy Pan burmistrz planuje zadbać w przyszłości o plażę w
Pieczyskach?
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Trzecie zapytanie dotyczy plaży w Samociążku. Czy burmistrz podjął kroki mające na
celu przejęcie przez Gminę Koronowo plaży w Samociążku? Jeżeli tak, to na jakim
etapie są rozmowy w obecnym właścicielem?
I wniosek. Składam wniosek o zorganizowanie przez Gminę Koronowo spotkania
informacyjnego z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa mającego na celu
przedstawienie mieszkańcom możliwości rozbudowy sieci gazowniczej oraz aspektów
ekologicznych i ekonomicznych takiego przedsięwzięcia.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Przed paroma minutami otrzymałem
pismo z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Odczytam jego treść: W związku z zakończeniam prac
komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie zadańw ramach Funduszu Dróg
Samorządowych , złożone w ramach naboru nr 1/2019/FDS, uprzejmie informuję, że
zadania:
- „Przebudowa drogi gminnej Mąkowarsko – Dziedzinek (nr 050101C od km
1+775,00 do km 4+705,90 w miejscowości Mąkowarsko, Dziedzinek)” zostało ujęte
na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków FDS
w wysokości 50%, tj. w kwocie2 076 265,17 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór – Bytkowice (miejscowości Stary dwór)”
zostało ujęte na liście podstawowej zadań rekomendowanych do dofinansowania ze
środków FDS w wysokości 50%, tj. w kwocie 2 180 773,33 zł.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o
Funduszu Dróg Samorządowych, lista zadań rekomendowanych do dofinansowania z
FDS zostanie w najbliższym czasie przekazana do Ministra właściwego do spraw
transportu, a następnie przedstawiona do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.
Panie przewodniczący, Panowie przewodniczący chciałbym prosić o zwołanie sesji
nadzwyczajnej 11 czerwca w celu przesunięcia środków na te inwestycję.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Zapytanie od mieszkańców Tryszczyna
przekazuje. Chodzi dokładnie o inwestycję jaką mamy w załączniku nr 3 w obecnym
budżecie. Budowa sieci wodociągowej w ul. Bajkowej w Tryszczynie. Tu było
zabezpieczone 15.000,00 zł na dokumentację projektową. Moje pytanie czy
dokumentacja

projektowa

jest

zakończona?

Jaka

jest

wartość

kosztorysu
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inwestorskiego wykonania tej sieci? Czy mamy już uzyskane pozwolenie na budowę i
czy jesteśmy w stanie w ciągu , czy na najbliższej sesji nadzwyczajnej, którą Pan
burmistrz przed chwilą zaproponował choćby, lub na sesji czerwcowej zabezpieczyć
środki na wykonanie tej sieci? To jest taka gorąca prośba mieszkańców w ul.
Bajkowej z Tryszczyna, którzy do mnie jako do kierownika wodociągów non stop, co
tydzień praktycznie dzwonią.
Radny Pan Olech Raddatz – Ostatnio słyszeliśmy wszyscy w mediach co się stało
w województwie podkarpackim, lubelskim. Dotknęła ich taka tragedia jak naszą
gminę w 2017 roku i myślę jak inne gminy pomagały naszej gminie, myślę, że
powinniśmy się zsolidaryzować i tez pomóc im w tej tragedii. Są tam podobno wioski,
w których tam nie wiem dwadzieścia, trzydzieści budynków w całej wsi zostało
zniszczone. Mam taką prośbę żebyśmy o tym pomyśleli i na przyszłą sesję
skontaktowali się z jakąś gminą i indywidualnie z rodziną.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Zwracam się z zapytaniem do dyrektora M-GOK –
u o przekazanie listy najbliższych imprez jakie będą, jakie są planowane i zajęć jakie
są realizowane w Centrum Kultury Synagoga.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński –
Czy jest możliwość, ponieważ wysyłamy zaproszenia i nie poznaliśmy, a miały być
nawet dwie sesje zwołane nadzwyczajne żeby poznać Pana prezesa spółki. Czy jest
możliwość, żeby na sesji czerwcowej, była możliwość zaprezentowania Pana prezesa
w kontekście tego żeby poznać żeby można było porozmawiać.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Myślę, że będzie mu bardzo
miło was poznać.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński Zaproszenia wysyłaliśmy jakoś na razie nie przyjeżdża. W związku z tym przez Pana
poręczenie prosiłbym żeby można było to uczynić.
Ad 19. składanie interpelacji.
Radni interpelacji nie złożyli.
Ad. 20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z
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organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2018.

Sprawozdanie przedstawił Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Pan Rafał Gibas.
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 9 niniejszego protokołu.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Na wszystkie poza jednym
wnioskami i zapytaniami odpowiemy na piśmie. Ustosunkujemy się jedynie do plaży
w Samociążku. Bo po wielu latach i wykorzystując tutaj i znajomości burmistrza
Marszelskiego udało nam się wraz z burmistrzem Mikołajewskim i z naszym radnym
Panem Stanisławem Sikorskim udać do Poznania na spotkanie. Podjęliśmy bardzo
ciekawe rozmowy. Mamy nadzieję, że doprowadzą one do szybkiego rozwiązania tej
kwestii. My jesteśmy optymistami i liczymy, że uda nam się niedługo przekazać
bardzo dobre wiadomości w tym temacie. Jeżeli chodzi o plażę w Samociążku.
Radny Pan Henryk Borowicz – w imieniu studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku chcieliśmy bardzo podziękować za dofinansowanie do autokaru, którym odbyła
się bardzo ładna wczoraj wycieczka. Jeszcze raz dziękujemy.
22. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z
wyczerpaniem porządku obrad sesji, zamykam

obrady IX sesji Rady Miejskiej w

Koronowie. Życzę miłego po południa.

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 16.10.
Koronowo, 14 czerwca 2019 r.
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda-Joras
Inspektor
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Biuro Rady Miejskiej w Koronowie
Aneta Babińska
Inspektor
Biuro Rady Miejskiej w Koronowie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński
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