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OR-RM.0002.8.6.2019
Protokół Nr XII/19
z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 31 lipca 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 Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa,

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy,

Pan Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie.

Ad. 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Koronowie Pan Tomasz Gordon.
Uczestnicy sesji chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego 28 lipca 2019 r. radnego
Rady Miejskiej w Koronowie Pana Stanisława Sikorskiego.
Przewodniczący obrad 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.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Informuję, że sesję zwołałem
na wniosek Burmistrza Koronowa z dnia 26 lipca 2019 r.
Odczytano treść wniosku.
Wniosek stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Jest jedna zmiana ta godzina
13:00 nie mogła być przyjęta, ponieważ jak wiemy dzisiaj o godzinie 12:00 udamy
się wszyscy radni na pogrzeb śp. Stanisława. Dlatego jest z wyprzedzeniem.
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Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przystępujemy do punktu drugiego
porządku obrad, a mianowicie do stwierdzenia prawomocności obrad sesji. Na
podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach XII nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej w Koronowie bierze udział 16 radnych, na ogólny stan 20 radnych. Tym
samym stwierdzam prawomocność obrad XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Nieobecni radni: Patryk Bociek, Stanisław Gliszczyński, Katarzyna Karwat,
Małgorzata Szymczak.
Lista obecności stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu.
Witam:
- Panie i Panów radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
- Pana Patryka Mikołajewskiego - Burmistrza Koronowa wraz kierownictwem
urzędu.
- Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego.
- Panie i Panów Sołtysów.
- Przewodniczących Zarządów i Rad Osiedlowych Komitetów Samorządu
Mieszkańców w Koronowie.
- Przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych.
- Przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo.
- Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy.
- Pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie.
- Wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo.
Ad. 3. Rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do trzeciego punktu
porządku obrad, a mianowicie do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
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Wnoszę
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to,

by

nie

odczytywać

projektu

uchwały

wraz

z

załącznikami

i uzasadnieniem.
Kto jest za? 16 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? – 0 głosów.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek.

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek

– Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami i
dostosowaniem jej do uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet gminy
na sesji 31 lipca 2019 roku.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - 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 Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 16 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
16 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XII/114/19 zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Ad.4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do czwartego
punktu porządku obrad, a mianowicie do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
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uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
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załącznikami

i uzasadnieniem.
Kto jest za? 16 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Skarbnika Gminy Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Zaproponowaliśmy zmiany w uchwale budżetowej
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Proponujemy zwiększenie
dochodów o kwotę 407.201,64 zł. W uzasadnieniu w pierwszych akapitach wskazaliśmy,
że przyczyną wzrostu dochodów jest podpisanie porozumienia, umowy z Powiatem
Bydgoskim na dożynki gminne. Ponadto mamy infostradę pomorza i kujaw, którą
realizujemy. Z tego też tytułu spodziewamy się dochodów w kwocie około 56.000,00 zł na
działania inwestycyjne. Również dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydał decyzję w
oparciu, o którą uzyskamy dochody i jednocześnie będziemy podnosili odpłatność na
rzecz mieszkańca Gminy Koronowo, który będzie uczestniczył w zajęciach domu pomocy
społecznej w Stokrotce. Również podpisaliśmy umowę z Powiatem Bydgoskim na
udzielenie dotacji dla biblioteki. Chodzi o zakup, doposażenie bibliotek publicznych w
nowe książki, publikacje. Udało nam się zrealizować dochody, które nie były wstępnie
ujęte w planie na łączną kwotę 347.000,00 zł. ponadto mamy zmiany po stronie
wydatkowej. Zarówno strona dochodowa jak i strona wydatkowa równoważą się. Zatem
ostatecznie deficyt budżetu Gminy Koronowo nie ulegnie zmianie i wyniesie on
9.200.000,00 zł i jeszcze na ten moment mamy takie źródło finansowania jak obligacje w
kwocie 3.000.000,00 zł i środki zaoszczędzone z tytułu wolnych środków i nadwyżek
budżetowych z lat ubiegłych w kwocie 6.200.000,00 zł. jeśli chodzi o wydatki tutaj
przenosiliśmy pomiędzy paragrafami, ale de facto i wzrost jest równoważny z dochodami
to jest kwota 407.201,64 zł. Po zaproponowanych zmianach plan wydatków wyniesie
113.349.641,00 zł, a planowane dochody to kwota 104.149.641,00 zł. Te zmiany
oczywiście zostały zawarte w załączniku 1 i 2 czyli dochodach i wydatkach. Ale również
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mamy zmianę w załączniku 3 dotyczącym zadań inwestycyjnych, które to na ten rok
planujemy w kwocie 23.609.208,63 zł. czyli znowu idziemy w kierunku zwiększenia
zadań inwestycyjnych, co będzie gwarantem rozwoju Gminy Koronowo. I tak
proponujemy

wprowadzenie

kosztorysowo-projektowej

nowego

przebudowy

zadania
ul.

tj.

Opracowanie

Ogrodowej

w

dokumentacji

Koronowie.

Również

proponujemy wprowadzenie Przebudowy budynku Informacji Turystycznej w Koronowie.
Tutaj mamy kwotę 60.000,00 zł. na ten moment chodzi o projekt. Jest to budynek, który
jest tutaj w rynku. Bardzo zniszczony i wymagający naszej interwencji. Z uwagi na to, że
rozmawiamy z instytucja finansującą. Zmieniły się warunki finansowania. Jesteśmy
gotowi przystąpić do tego projektu. Myślę, że z korzyścią, bo co tam zamierzamy zrobić
to między innymi przygotowanie lokalizacji dla Punktu Informacji Turystycznej, ale
również chodzi o zajęcia terapii dla osób niepełnosprawnych. Chodzi tutaj o dzieci i
osoby dorosłe. Kolejna rzecz w zakresie zadań inwestycyjnych, którą tutaj proponujemy
to zmiana klasyfikacji budżetowej. Z uwagi na to, że infostrada pomorza i kujaw
2.0.system informacji przestrzennej i e-administracji było dotychczas finansowanie z
środków

własnych.

Tak

jak

tutaj

sygnalizowałam

mamy

dochody

z

urzędu

marszałkowskiego czyli dochody unijne w związku z tym pojawiły się paragrafy 605 7 i
605 9 wskazujące na źródło finansowania tego zadania z pieniądza unijnego przy
wkładzie własnym czyli 9.983,41 zł to wkład własny, a reszta tego zadania będzie
finansowana z Unii. Proponujemy również wprowadzenie nowego zadania na wniosek
GCZK. Tutaj chodzi o rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Koronowo. Z
uwagi na to, że niestety docierają do nas sygnały, że wiele obiektów, których
właścicielem jest Gmina Koronowo jest po prostu dewastowana, więc potrzebna jest
rozbudowa tego systemu, aby zabezpieczyć mienie komunalne, mienie gminy. Również
proponujemy wprowadzić zadanie inwestycyjne dla oświaty. Po rozmowach z
dyrektorami placówek oświatowo – wychowawczych wiemy, że jest potrzeba wymiany
rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 1. Tutaj proponujemy zwiększenie tych
wydatków o 20.000,00 zł. Dlatego, że podczas tej modernizacji, termomodernizacji, która
była robiona nie wykonano tego zadania. A tam według oświadczenia Pani dyrektor jest
sytuacja bardzo groźna. W związku z tym jest działanie, które musi być natychmiast.
Jeszcze w ciągu wakacji zrealizowane. Modernizacja węzła cieplnego w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Koronowie, to również na prośbę Pana dyrektora SP 2. Budowa
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zbiornika na nieczystości płynne w Szkole Podstawowej w Buszkowie, chodzi o
35.000,00 zł. Nowy z uwagi na to, że dotychczas nie była uregulowana kwestia odbioru
ścieków w tejże placówce. My takie rozmowy prowadziliśmy jeszcze we wrześniu 2018
roku. Wtedy nie doszło do wypracowania jakiegoś rozwiązania, które by jasno
wskazywało za co płaci gmina. Czy płaci tylko i wyłącznie za ścieki wyprodukowane
przez szkołę, czy również płacimy za ścieki, które są pochodne tego co wyprodukują
mieszkańcy zajmujący właśnie ten obiekt w ramach mieszkań komunalnych zasobu
gminnego Gminy Koronowo. Oprócz tego proponujemy wprowadzenie dokumentacji
kosztorysowo- projektowej boiska przy Zespole Szkół we Wtelnie. Tutaj mamy 10.000,00
zł. Jesteśmy po rozmowach, ponieważ to Pana burmistrza przyszli przedstawiciele klubu
sportowego Olimpia z prośbą i oczywiście chodzi o dyrekcję Zespołu Szkół we Wtelnie.
Chodzi o boisko dla mieszkańców. Nawet nie tylko chodzi o sołectwo Wtelno, ale chodzi
w ogóle o mieszkańców Koronowa. Takich obiektów jeszcze brakuje. Stąd pojawiła się
propozycja aby przystąpić do opracowania projektu i wtedy będzie wiadomo ile ten obiekt
ma i jakie środki trzeba będzie zabezpieczyć. Czy to jeszcze w tym roku? A może w
budżecie roku następnego? Proponujemy również zmianę zadania, nazwy zadania.
Chodzi o termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Koronowie.
Budynek ul. Dworcowa żeby była spójność, ponieważ jest to zadanie realizowane przy
współudziale pieniądza unijnego. Stąd pojawia się również zmiana nowego paragrafu z
605 0 na 605 9. To będzie na razie póki co wkład własny, 9 oznacza wkład własny gminy.
Na ten moment robimy projekt. Na ten moment przygotowujemy się do inwestycji. Po to
żeby uzyskać dofinansowanie z środków unijnych i kolejne przedszkole, kolejny obiekt
stanowiący własność Gminy Koronowo, tutaj w tym wypadku znowu chodzi o dzieci był
fajny, przyjazny dzieciom. Kolejna rzecz zwiększenie wartości przebudowy budynku
Przedszkola Samorządowego w Koronowie. Chodzi o budynek przy ul. Paderewskiego.
Ta inwestycja już prawie jest na wykończeniu, ona musi być oddana w sierpniu z uwagi
na to, że trzeba od 1 września dzieci do przedszkola przyjąć. A tam była kwestia prac,
które wiązały się z instalacjami. Na etapie projektowanie nie było wiadomo, że te koszty
będą poniesione. Również proponujemy wprowadzenie nowego zadania. Chodzi o
zabezpieczenie osuwiska Tucholska wraz z przebudową części ul. Tucholskiej w
Koronowie. Tutaj kierownik wydziału inwestycji wnioskował o kwotę 25.000,00 zł dlatego,
że to zadanie ono się już pojawiło w budżecie 2018 roku. Została przygotowana
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dokumentacja, która była współfinansowana z pieniądza z budżetu państwa. Czyli
dostaliśmy dotację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z tego co pamiętam było to
100.000,00 zł. My dołożyliśmy 25.000,00 zł. to zadanie jest do wykonania. Ponieważ to
osuwisko jest zagrożeniem, więc trzeba będzie do tego przystąpić. Ale wiem, że
potrzebujemy na to około trzynastu, czternastu milionów złotych. Trzeba dokumentację
uaktualnić, trzeba wystąpić do wojewody o dofinansowanie. Bo bez pomocy zewnętrznej,
pieniądza zewnętrznego trudno będzie Gminie Koronowo to zagrożenie usunąć.
Inwestycja ma być realizowana w cyklu 2-letnim. W związku z tym dokumentacja musi
być zmieniona. Na tamten czas wydawało się mówimy o 2018 roku. Wydawało się, że to
zadanie będzie można w ciągu roku zrealizować. Niestety jest to zbyt duże
przedsięwzięcie i w sposób znaczący utrudniłoby funkcjonowanie miasta i wymagane jest
rozłożenie tej inwestycji na 2 lata z możliwością dofinansowania 85% budżet państwa.
Mamy również zadanie nowe Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w
Stopce, fundusz sołecki. Tutaj społeczność tego sołectwa prosiła o zmianę i proponuje
wprowadzenie tego zadania z wartością 25.000,00 zł. Szalet miejski, opracowanie
projektu oraz budowa- 135.000,00 zł. Wiemy, że stary szalet do niczego się już nie
nadaje i w ogóle nic nie możemy już tam zrobić z uwagi na to, że obszar, na którym w
części jest szalet dotychczasowy jest przewidziany do przebudowy przy okazji drogi,
która idzie przez miasto, więc nie będziemy wkładać pieniędzy w coś, co za chwileczkę i
tak sobie zabiorą. W związku z tym mamy nowy pomysł, nową koncepcję i chcielibyśmy
to w miarę szybko zrobić. Tym bardziej, że była kontrola sanepid zażyczył sobie abyśmy
do końca września wykazali się nowym obiektem. Nowe zadanie Utwardzenie terenu
przy Wojewódzkim Domu Kultury i remizie OSP w Mąkowarsku. Tutaj proponujemy
wprowadzenie 39.500,00 zł. Oczywiście jest to fundusz sołecki, czyli jest to
odzwierciedlenie tego czego sobie życzy społeczność. Jest to zadanie oczywiście
wpisujące się w zadania własne gminy, w strategię rozwoju miasta i gminy Koronowo.
Więc nie ma przeciwwskazań żeby to wprowadzić i uczynić. Kolejne załączniki tj.
załącznik 8 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień. Fundusz sołecki, dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy
Koronowo. Czy plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Czy wydatki na programy i
projekty realizowane przez gminę ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i
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funduszy spójności. Są odzwierciedleniem tego co dzieje się w załączniku 2 po stronie
wydatkowej jak i tego o czym już prędzej mówiłam po stronie dochodowej i załącznik
inwestycyjny 3. Tutaj również dostosowaliśmy budżet do wniosków składanych przez
kierowników wydziałów. Chodziło o wynagrodzenia, ponieważ okazało się, że po analizie
I półrocza zabrakło na limity wydatków chociażby w radzie miejskiej, chodzi o obsługę
biura rady miejskiej. Więc trzeba było środki poprzesuwać, żeby limit tych wydatków był
adekwatny do sytuacji, która ma miejsce. To byłyby wszystkie zmiany w zakresie
budżetu. Jeśli są jakieś pytania oczywiście chętnie postaram się udzielić odpowiedzi.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Bogusław Guziński – Panie
burmistrzu, Pani skarbnik, za chwilę sformułuję prośbę, ale na początku chciałem jeszcze
odnieść się do niektórych tych zmian, które tutaj są zaproponowane. Też chciałbym żeby
ewentualnie w zaciszu gabinetu przemyśleć. Mówię konkretnie o tym osuwisku na
Tucholskiej. Przemyśleć czy technologia, która tutaj ma być przyjęta, a jest ona
najdroższa. Czy ona jest adekwatna do sytuacji, czy jest taka potrzebna? Bo tutaj
mówimy właśnie o wydatkach rzędu trzynastu, czternastu tysięcy. Przepraszam milionów
i taka została określona kwota. Ale to jest właśnie to palowanie, czyli najdroższa
technologia. Do tego jeszcze jest kontrola coroczna ze strony naukowców. To też za
darmo nie będzie. To będzie kosztowało. Proszę się ewentualnie nad tym zastanowić.
Czy w tym kierunku będziemy szli? Ale to nie jest istota mojego wystąpienia. Prośba
taka, jeżeli dzisiaj w czasie nadzwyczajnej sesji możemy procedować dosyć dużo zmian
w budżecie. Bo tutaj jest sporo przeniesień, sporo nowych inwestycji. W zakresie
inwestycji to ja się bardzo cieszę, że to już są 23 mln. Z tym, że oczywiście dobrze byłoby
żeby to się jeszcze udało zrealizować. Będą Państwu gratulował jeżeli to się uda i bardzo
będę się cieszył jeżeli to się uda zrealizować, czyli to faktycznie idzie w dobrym kierunku.
Ale jeżeli dzisiaj procedujemy w czasie sesji nadzwyczajnej, kiedy nie było wcześniej
komisji i radni nie mogli dyskutować tych wszystkich zmian. Czyli można jakoś to
zmienić, czyli nie ma takiej sytuacji jak to dotychczas odpowiadano nam jako radnym, że
nie ma pieniędzy, albo poprzednik nie zaplanował. Można, dlatego prośba moja już
ostateczna i ogromna proszę ewentualnie przemyśleć w zaciszu też gabinetu. Jeżeli
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będą składane propozycje przez radnych w zakresie inwestycji, proszę wtedy nie mówić,
że nie ma pieniędzy, czy właśnie to nie zostało zaplanowane. Bo pieniądze w budżecie
nie są najgorsze i można byłoby to ewentualnie przemyśleć i odpowiedzieć.
Merytorycznie oczywiście jeżeli to jest możliwe.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Więc tak odpowiadając na pierwsze
pytanie Panie radny o palowanie i ul. Tucholską to informacyjnie tylko mówię, że sesja
nadzwyczajna w lipcu jest niepoprzedzona komisjami, ponieważ w lipcu nie ma komisji,
nie ma normalnej sesji. Przepraszam najmocniej, ale to jest zasada przyjęta już od paru
lat. Nie ja ją ustalałem. Wina poprzednika oczywiście tak powiem. Jeśli chodzi o
palowanie. Metodę palowania opracowało biuro naukowe. Naukowcy, którzy się na tym
znają. Na początku spierano się czy to ma być 10 metrowe pale, czy 15. Droga zjeżdża
2,5 centymetra na rok. Transporty rolnicze to już nie są, większość radnych, którzy są
rolnikami wiedzą, że to już nie są małe transporty, to są naprawdę ciężkie. Sytuacja to już
jest taka, że droga zjeżdża nie tylko na dół. Znaczy nie tylko w bok, ale również na dół.
Ja uważam, że trzeba podeprzeć się autorytetami naukowymi i oni wiedzą lepiej jaka
metoda będzie potrzebna do tego aby ta inwestycja za trzynaście bądź piętnaście
milionów rozłożona na 2 lata gwarantowała nam to, że przez następne 20, 30 lat nic się
tam nie zadzieje. A sytuacja z nieuregulowanymi drogami wodnymi we wszystkich
osuwiskach u nas stwarza nam naprawdę realne zagrożenie i to nie chodzi o zagrożenie,
że zjedzie nam kawałek asfaltu i ubytek się zrobi. Tylko, że ktoś może tam po prostu
zginąć. Uważam, że to co zrobiliśmy, czyli podparcie się autorytetami

naukowymi i

projekt oparty o uniwersytet, to jest to co powinniśmy zrobić. Jeśli Pan lepiej zna się na
budowie dróg to zapraszam do zacisza gabinetu, przedyskutujemy. Pokaże oczywiście
całą dokumentację naukowa, która jest do tego opracowana. Oczywiście będziemy
korzystać z pieniądza zewnętrznego przy tej inwestycji.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ja bym się chciała odnieść do tej wypowiedzi
Pana radnego Guzińskiego. Właściwie nie wiem do czego miałabym się odnieść,
ponieważ jego uwaga była nie merytoryczna, bo nie odnosiła się do żadnej inwestycji.
Natomiast odniosę się do jego komentarza, czyli dokładnie chodzi o to, że nie było.
Proszę mi nie mówić, że nie było zaplanowane. No jeżeli weźmiemy sobie projekt a
potem uchwałę na 21 grudnia 2018 roku i nie było jakiejś inwestycji. To, to jest fakt, że to
nie było zaplanowane. Nie wiem co mam w tym momencie powiedzieć. Teraz druga
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rzecz trzy miesiące temu to tych dochodów nie było. Bo jak Państwo widzą w komentarzu
to jest napisane – zrealizowane. To znaczy, że one się zrealizowały z różnych powodów.
A to odzyskanie VAT – u, a to może udało nam się wskutek windykacji odzyskać
pieniądze. Ich nie było, więc nie wiem dlaczego miałabym Pana Guzińskiego czarować,
że one były. Tych dochodów po prostu nie było. Budżet w tym roku ulega zmianie tak jak
w latach ubiegłych. Pan Gliszczyński jako burmistrz wielokrotnie mówił, powtarzał, że
budżet ewaluuje. On się zmienia. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Odpowiedzialny
burmistrz i mądry skarbnik nie będzie szarżował żeby gminy nie narażać na
niebezpieczeństwo. Trzeba ostrożnie dochody szacować i jak się pojawią nowe szybko
je wprowadzać do budżetu wraz z nowymi zadaniami. I fajnie będzie jeśli te dochody,
których się nie spodziewano uzyskać z różnych powodów. Bo sytuacja, koniunktura
gospodarcza się zmienia, bo nowe ustawy wchodzą i jak są te dochody, których nie
planowaliśmy. Uda się je przeznaczyć na inwestycje. My to robimy, więc tak na dobrą
sprawę ja tylko mogę to powiedzieć dlaczego się pojawiają. Dlatego, że ich nie było. My
się ich nie spodziewaliśmy i fajnie, że są większe. Bo ludzie pracują. Póki co podatek
dochodowy od osób fizycznych jest większy itd. Udało nam się wskutek działań
pracowników, czy to w Wydziale Finansowo-Budżetowym uzyskać dochody, które były
prawie stracone, nie do odzyskania. Ale robimy to, więc tutaj dla nas uważam, że
pochwała. Natomiast brak możliwości rozmów tego i przeprowadzenia z Państwem na
komisjach. No to jest ten urok. Natomiast te dochody były wprowadzone, czy te zadania
były wprowadzone. Bo żeby była jeszcze realna szansa na ich wykonanie w tym roku.
Czas, czas jest istotny. Działa na naszą niekorzyść. Czym dalej, tym większe
prawdopodobieństwo, że tego zadania nie wykonamy. Z prostej przyczyny bo zanim
będzie wprowadzone do budżetu, zanim przetarg, jakąś procedurę na gruncie zamówień
publicznych, zanim zostanie wykonany. To jest duże ryzyko, że nie zdążymy tego zrobić.
A przecież chodzi nam o to żeby jak najwięcej zadań inwestycyjnych wykonać i wziąć się
za kolejne. Bo cała lista jest. My mamy świadomość tego, że Państwo zgłaszają
inwestycje i my mamy je na liście. Jak tylko pojawi się coś nowego. Mówię o środkach to
będziemy je wprowadzali. Za chwileczkę będzie projekt budżetu na 2020 rok usiądziemy,
będziemy dyskutowali. Tak żeby każde sołectwo coś dostało, żeby miasto Koronowo coś
dostało. Po to żeby rozwój całej Gminy Koronowo był zrównoważony. Czy nie tylko jeden
ośrodek, ale żeby w każdym sołectwie coś się działo. Żebyście Wy też Państwo mogli
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uczestniczyć w tym jak będzie się nasza gmina rozwijała. Myślę, że to jest wszystko to co
mogłabym powiedzieć.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Bogusław Guziński – Ja
tylko króciutko chciałem się odnieść do tego wystąpienia. Pani skarbnik, Pani nie
zrozumiała mojego wystąpienia. Mojej prośby, w zasadzie to była prośba. Bo dzisiaj z
szacunku dla zmarłego kolegi ja nie zachowuje się agresywnie. Tylko po prostu chciałem
tutaj zaakcentować to, że na propozycje urzędu to się znajdują pieniądze, a na
propozycje radnych nie znajdują się pieniądze. Tylko to chciałem zaakcentować. Ale to
robię grzecznie. Natomiast Pani to robi w sposób konfrontacyjny i agresywny i dlatego
nie ma o czym rozmawiać. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Ja myślę, że skończymy tą taką
dyskusję, wymianę, która do niczego nie prowadzi Pani skarbnik i Panie burmistrzu.
Radna Pani Ewa Szymańska – Mam takie zapytanie dotyczące działu 600 czyli
Transport i łączność jest zwiększenie środków o 100.000,00 zł. Zabezpieczenie na drogi
gminne, czy to już wiadomo na jakie drogi gminne, czy to na wszystkie drogi gminne?
Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Otóż Szanowna Pani radna to jest
przesunięcie na bieżące utrzymanie dróg gminnych, czyli na wszystkie nasze gminne
drogi.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Ja mam dwa pytania takie techniczne bardziej. Do
Pani skarbnik żeby uściślić moją wiedzę. Czy Pani skarbnik środki nie wykorzystane z
roku z budżetu, który zamknęliśmy czyli z roku 2018 są już całe rozparcelowane w tych
zmianach tutaj? Czy po prostu sukcesywnie w ramach potrzeb będziemy je
rozparcelowywać? I pytanie mam do Pana burmistrza, a konkretnie odnośnie inwestycji
Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w
Koronowie. Czy na dzień dzisiejszy wiemy jaki zakres ma obejmować ta przebudowa?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – to znaczy tak powiem, że 6.200.000,00 zł
pochodzi z tego co dotychczas sobie zaoszczędziliśmy. Ja Państwu mówiłam
wielokrotnie, że to jest plan na dzisiaj. Jak będzie fajnie budżet realizowany to my po te
pieniądze dodatkowe sięgniemy. Po to żeby nie robić emisji obligacji i niepotrzebnie się
zadłużać. I to jest nasze wyjście. Myślę, że bardzo realne, bo to już wielokrotnie
mówiłam. Z tych środków oczywiście wprowadzamy zadania inwestycyjne. I nie jest tak
jak powiedział Pan Guziński, że nie wiadomo skąd te inwestycje się pojawiają. Tylko te
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inwestycje, które się pojawiły to na wniosek Państwa radnych. Tak to wygląda, my po
prostu z Państwem rozmawiamy. I kiedy się pojawia jakieś zadanie, które powinno być
już dzisiaj rozpoczęte właśnie to robimy.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski -

Co do drugiego pytanie jeżeli chodzi o

ul. Ogrodową no to w poprzednim budżecie było zaplanowana dokumentacja projektowa,
która była zaplanowana tylko i wyłącznie na deszczówkę. Projektanci, którzy to
przygotowywali kilkakrotnie zgłaszali do nas uwagi, że jest to projekt wykonywany
absolutnie bez sensu z racji stanu w jakim znajduje się tam kanalizacja, wodociąg i że
będą tak naprawdę zmarnowane pieniądze na dokumentację tylko deszczówki, bo
wyjdzie, że będziemy nową deszczówkę podłączać do starej kanalizacji, a za chwilę
będziemy naprawiać kanalizację psując tyle co zrobioną deszczówkę. Więc doszliśmy do
porozumienia aby rozszerzyć zakres prac do całości. Czyli do wymiany sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, jak również i do odtworzenia nawierzchni. Miało również
miejsce w tym tygodniu spotkanie z Polską Spółka Gazową, na którą radnych też
zapraszaliśmy. Rozmawialiśmy tam również z Polską Spółką Gazową, która jak
najbardziej chce również uczestniczyć w tym aby w linii ul. Ogrodowej zaprojektować sieć
gazową. Więc mamy zamiar zrobić tą ulicę całą, a nie znowu fragment. Tylko żeby zrobić
tą ulicę całą na lata i kolokwialnie mówiąc mieć z nią spokój na lat kilkanaście, tak.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Poruszony był temat przyszłorocznego budżetu ja bym
chciał troszeczkę to tego nawiązać. Mam nadzieję, wszyscy będziemy oczywiście
składać jakieś wnioski i od mieszkańców i nasze przemyślenia dotyczące inwestycji. Ja
tylko chciałem powiedzieć takie moje obawy dotyczące roku przyszłego i dochodów. To
co jest najważniejsze dla gminy żeby dochody zostały zrealizowane. Występują w
Europie już pierwsze symptomy kryzysu gospodarczego. To widzę pracując zawodowo.
Szczególnie w firmach niemieckich, francuskich. To za chwilkę przełoży się na polskie
firmy ponieważ mocno w nimi kooperujemy. Więc no będziemy składać te wnioski, ale
oby się nie zdarzyło to, że niektóre inwestycje będą musiały być na koniec roku cięte, bo
nie będzie dochodów. Też takie coś może być, nie życzę tego nam wszystkim tutaj ale no
chciałem powiedzieć tylko, że takie coś się może zdarzyć bo nie wiemy jakie dochody
będą i tak jak tutaj było mówione budżet ewaluuje. Teraz były wzrosty dochodów więc
można było coś dodatkowo zrobić. Ale no nie wiemy jaki będzie rok przyszły. A nie
wygląda to różowo.
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Radny Pan Wojciech Orliński – Rozwijając sprawę ul. Ogrodowej chciałem zapytać, bo
w związku z dużą inwestycją jaką jest przebudowa drogi krajowej ze strony Kotomierza
do drogi 25. Ul. Ogrodowa jest częścią tej drogi i nie słyszałem nic o współudziale
generalnej dyrekcji w nawierzchni czy w czymkolwiek. A przecież ta droga jest w jedną
stronę drogą podstawową. Czy tylko to gdzieś umknęło, czy po prostu generalna
dyrekcja nie chce niczego? W ty miejscu, nie wiążą się te plany z Ogrodową?
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Ul. Ogrodowa jest naszą drogą gminną,
więc musimy też o nią zadbać. Co do dyrekcji krajowej też nie mamy jednoznacznych
informacji nadal jak i kiedy w jakiej formie będzie realizowana tak naprawdę przebudowa
drogi krajowej 56. Również rozmawialiśmy z Polską Spółką Gazową bo również mieliśmy
liczne sygnały, że gmina nie chce aby na przykład wzdłuż tej drogi był kładziony gaz. Z
czego wiemy na przykład od spółki gazowej, że to nie zawsze główna dyrekcja wyraża na
to zgodę i chęć na uzgodnienia żeby taką sieć tam połączyć. Tutaj też Panowie z Polskiej
Spółki Gazowej

sygnalizowali, że tak naprawdę oni już w zeszłym roku powinni

rozmawiać z projektantem od drogi krajowej żeby tam uwzględniać sieci. No nie było to
zrealizowane, będziemy jak najbardziej próbowali to naprawić i zrobić jeszcze w tym roku
spotkanie żeby panowie porozmawiali na ten temat, czy to zrobić? No jakby nie było, czy
udział generalnej dyrekcji byłby w przebudowie tej drogi no to przede wszystkim najpierw
musimy mieć zrobiony projekt kompleksowo, żeby w ogóle o czymkolwiek zacząć
rozmawiać. Wiadomo, że jeżeli będziemy przebudowywać całą drogę wraz z
infrastrukturą co zamierzamy no to nie będą to małe koszty. Jest to też dosyć spora
inwestycja.
Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Uzupełniając pytanie Pana radnego
chciałem tylko powiedzieć, że co do drogi 56 krajowej narodziła się też zupełnie inna
koncepcja, którą chcielibyśmy z Państwem przedyskutować na komisjach sierpniowych.
To jest dosyć, że tak powiem rewolucyjna koncepcja ale jest to na wiosek mieszkańców,
którzy obawiają się, że cały tranzyt i transport ciężki pójdzie po prostu przez rynek przez,
że tak powiem wydłużenie tych zakrętów, zrobienie większych łuków, itd. Ale to jest
sprawa mówię sierpniowych komisji. Co do sytuacji przyszłorocznego budżetu przed
nami jest jeszcze jedna rzecz. To myślę komisja finansów się mocno nad tym pochyli, że
rządowy projekt obniżenia podatkowania osób do 26 roku życia, tak. Według naszych
symulacji to nam dochody zmniejszy o 15-20% z tego podatku. Także no nie dziwcie się
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Państwo, że będziemy tutaj ciąć, ale głównie nasze wydatki, nie inwestycyjne. Więc to
naprawdę przed nami jest, naprawdę no wysoko postawiona poprzeczka w tym
momencie. Bo zmniejszane są nam dochody a zadania inwestycyjne drożeją m.in. drogi
tak.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Chciałabym zadać pytanie na temat inwestycji
dotyczącej budowy ścieżki rowerowej Okole-Wierzchucin Królewski. Na jakim etapie
jest? Czy jest dalej na etapie projektowania? Czy podjęte są już decyzje co do tego czy
będziemy przystępować do realizacji tej inwestycji? Ze względu na to, że nie znamy
jeszcze ostatecznego kosztu, tak budowy tej ścieżki rowerowej. I chciałabym na ten
temat otrzymać odpowiedź. Żeby nie było też takiej sytuacji, że wyłożymy bardzo duże
pieniądze na przygotowanie projektu a potem okaże się ze względów wysokich kosztów
będziemy musieli zrezygnować z inwestycji.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – No, szacunkowe koszty wykonania tej
ścieżki rowerowej oscylują między 13 a 15 mln. Zasadność realizacji w pierwszej
kolejności czy to ścieżki rowerowej czy osuwiska Tucholskiej pozostawimy też myślę do
decydowania na ten temat radnym. Jak najbardziej projekt staramy się wykonać. Bo
niestety ale duże nakłady na ten projekt już zostały poczynione. I tutaj nie można
powiedzieć inaczej, tak. Bo sama dokumentacja tam jest bardzo kosztowna z racji
przebiegu trasy, utrudnień i tym podobnych rzeczy, wykupów, no naprawdę jest to dosyć
skomplikowany projekt. Co do realizacji myślę, że będzie to też temat rozmów na
komisjach sierpniowych. Myślę, że tak bym na ten temat na chwilę obecną skończył.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon

- Jeśli chodzi Panie burmistrzu o

dochody gminy to musimy się liczyć z tym, że one będą również trochę mniejsze z tytułu
podatku. Ponieważ jak wiemy Gmina Koronowo został objęta jednak suszą. Pracuje
komisja, którą tutaj powołał wojewoda. Są szacowane straty i najprawdopodobniej część
rolników wystąpi o umorzenie którejś z rat podatku. Tak jak poprzednio żeśmy stosowali,
że jeżeli wystąpiły takie ekstremalne warunki susza czy gradobicie czy inne w skutkach
atmosferycznych dla rolnictwa to ci rolnicy, którzy zostali poszkodowani mogli składać
wniosek o umorzenie części oczywiście podatku, nie całego. Myślę, że tu w tym roku
może być taka sama powtórka. O budżecie to jeszcze nie raz będziemy rozmawiali, bo to
jest temat rzeka. Budżet jest taki jaki jest i jak się okazuje tak jak tu kolega Skotnicki
wspomniał, że radni będą składać wnioski, sołectwa będą składać wnioski. To jakby
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gmina chciała to zrealizować to ten budżet na dzień dzisiejszy musiałby przekroczyć 300
mln. A mamy troszkę ponad 100 i musimy się tu zmieścić, musimy utrzymać szkoły i no
nie wszystkie takie potrzeby, wnioski się da radę w tym zmieścić. Natomiast tutaj
ustosunkowując się do tu kolegi Pana Guzińskiego, to Panu Guzińskiemu to chodziło o
to, że jeżeli na przykład sołectwo któreś się zwróci o pomoc rzędu nie milionów tylko nie
dużej sumy to dobrze by było jednak tak w tej takiej trudniejszej sytuacji pomóc. To tyle.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – My przede wszystkim bardzo chcieliśmy
podziękować, bo udało nam się tak naprawdę w błyskawicznym tępie przy oczywiście
nieodzownej pomocy naszych mieszkańców, radnych, sołtysów udało się zgromadzić 14
osobową komisję, która naprawdę „odwaliła kawał dobrej roboty”. Aby w trakcie żniw
oszacować jak wygląda sytuacja na polach. Na dzień wczorajszy złożonych było 475
wniosków suszowych. Więc też tutaj prosiłbym również rolników o wyrozumiałość, bo jest
tego znaczna ilość. Jest to też okres urlopowy i bardzo obciąża to też praca głównie
wydziału rolnictwa naszego urzędu żeby też wspomóc przyjmowanie tych wniosków i
obsługę tej całej sytuacji. Więc na pewno też przypominamy, że prosimy żeby wnioski
były składane do końca tego miesiąca żebyśmy mogli wszystko też zgłosić i przystąpić
do opracowania tych wniosków.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Czyli dzisiaj ostatni dzień składania
wniosków, tak?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Może z takiej technicznej strony to warto byłoby
właśnie pracowników wydziału rolnictwa tak bo właśnie tak pracuje głównie komisja
społeczna. Jakby fachowo żeby dziewczyny oddelegować tam i do przyjmowania
wniosków. Bo dzisiaj rzeczywiście może być bardzo napięty czas. Jeszcze chciałam się
odnieść, bo Pan przewodniczący Gordon bardzo słusznie zauważył, że rolnicy będą
mogli występować o umorzenie czy odroczenie rat podatku. Chciałabym, wiem, że tutaj
jest rola jakby burmistrza. Bo podejmuje jednoosobowo decyzję, bez udziału radnych.
Ale jeżeli mogłabym to chciałabym zwrócić uwagę żeby pomagać głównie tym, którzy tej
pomocy najbardziej potrzebują.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Bo oceniając na dzień dzisiejszy skutki
suszy to trudno jest jeszcze to określić dokładnie. Natomiast tak wzrokowo i to co komisje
pracujące w terenie oceniły to straty wynoszą jakby to tak podsumować średnio na
poziomie 50% około. W jednych jest mniej, w jednych więcej. Nieraz na jednym polu z
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jednej strony jest zboże ładniejsze z drugiej gorsze, a w środku nie ma. Dlatego też
różne są te straty w różnych. W tej naszej Gminie Koronowo jest pod względem jakości
gleby są bardzo zróżnicowane. Są bardzo dobre gleby i bardzo słabe i oczywiście na
tych słabych są straty rzędu 80-90 nawet 100%. To tyle o stratach.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Jedynie tutaj do Pani radnej
Mojzesowicz, że jak najbardziej mamy tam bardzo doświadczonego pracownika Panią
Anię Kop, która brała udział już w niejednym przyjmowaniu dokumentów przy
poprzednich klęskach, ale jest również wspierana przy przyjmowaniu wniosków przez
pracowników wydziału rolnictwa. Staramy się żeby przynajmniej jedna osoba każdego
dnia była też oddelegowana. No bo wiemy, że tych wniosków jest dużo. A rolnicy mimo
wszystko mają jeszcze dużo pracy na polach, więc staramy się tutaj jak najbardziej to
ułatwić i przyspieszyć.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 16 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
16 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XII/115/19 zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.

Ad.5. Zamknięcie obrad XII nadzwyczajnej sesji RM w Koronowie.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – W związku z wyczerpaniem porządku
obrad sesji, zamykam obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała do godz. 10.30 do godz. 11.20 .

Koronowo, 05 sierpnia 2019 r.
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Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda-Joras
Inspektor
Biuro Rady Miejskiej w Koronowie

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Tomasz Gordon
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