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OR-RM.0002.9.5.2019
Protokół Nr XIII/19
z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 28 sierpnia 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 Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

Pani Ewa Chytła

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu
Edukacji w Koronowie

Pani Joanna Jarzewska

- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Koronowie

Ponadto w sesji udział wzięli sołtysi, przedstawiciele OKSM, dyrektorzy pozostałych
jednostek organizacyjnych gminy, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Koronowie oraz przybyli mieszkańcy.

1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady
Miejskiej
w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński. Poinformował zebranych, że obrady sesji
Rady Miejskiej w Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej Gmin y Koronowo .
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński
stwierdził prawomocność obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 17 radnych na ogólny stan 20 radnych.
Nieobecni radni: Pan Piotr Mitera, Pani Illona Pubanc, Pan Mariusz Weleziński
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego do protokołu.
Następnie przewodniczący rady Stanisław Gliszczyński przywitał uczestników sesji,
tj:


Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,



Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego,



Pana

Patryka

Mikołajewskiego

Burmistrza

Koronowa

wraz

z

kadrą

kierowniczą i pracownikami urzędu,


Panie i Panów Sołtysów z terenu Gminy Koronowo,



przewodniczących zarządów i rad OKSM w Koronowie,



przedstawicieli związków zawodowych,



przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo,



dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo,



wszystkich mieszkańców gminy Koronowo.

3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński –

Przechodzimy do punktu

trzeciego porządku obrad sesji, do wniosków dotyczących zmiany porządku obrad
sesji. Czy są wnioski dot. zmiany porządku obrad sesji.

Proszę bardzo Pan

burmistrz. Przepraszam Pani radna Elżbieta Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja proszę o zdjęcie z porządku obrad
pkt. 13 w sprawie ustalenia składu osobowego komisji przestrzegania prawa
i gospodarki komunalnej i zastąpienie go, wprowadzeniem nowego punktu, tj.
powołania Pani radnej Małgorzaty Szymczak do komisji rewizyjnej.
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Przewodniczący rady

Pan

Stanisław

Gliszczyński

-

W

takim

układzie

przechodzimy do głosowania najpierw nad zdjęciem z porządku obrad tego punktu.
Jednak myślę Panie mecenasie, że dopytamy czy są jeszcze inne zmiany
proponowane i wtedy w kolejności będziemy głosować. Czy są jeszcze inne? Pan
burmistrz Kazimierski.
Zastępca burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Wnosimy tutaj o rozpatrzenie
uchwały w sprawie

przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo. Jest to wniosek
złożony przez komisję komunalną na poprzedniej komisji jako pilny. Dlatego prosimy
o wprowadzenie go do porządku obrad.
Przeprowadzono głosowanie (poprzez podniesienie ręki) wniosku w sprawie:
zdjęcia z porządku obrad punktu 13, czyli rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa,
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.


za zdjęciem z porządku obrad było 17 radnych,



przeciwnych – 0 radnych,



wstrzymało się od głosu – 0 radnych.

Punktu 13 porządku obrad - rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa,
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie został
zdjęty z porządku obrad jednogłośnie.
Przeprowadzono głosowanie (poprzez podniesienie ręki) wniosku

w sprawie:

wprowadzenie w punkcie 13 porządku obrad (w miejsce zdjętego punktu) punktu pn.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie


za zdjęciem z porządku obrad było 17 radnych,



przeciwnych – 0 radnych,



wstrzymało się od głosu – 0 radnych.
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Punkt 13 porządku obrad Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Koronowie został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.
Przeprowadzono głosowanie (poprzez podniesienie ręki) wniosku w sprawie:
wprowadzenia w punkcie 16a porządku obrad punktu pn. Rozpatrzenie projektu
uchwały

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo


za wprowadzeniem do porządku obrad było 17 radnych,



przeciwnych – 0 radnych,



wstrzymało się od głosu – 0 radnych.

Punkt 16a porządku obrad Rozpatrzenie projektu uchwały
przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

w sprawie

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo został
wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie.
Przewodniczący rady, w związku z tym, że nie było innych wniosków odczytał
porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie po zmianach:

1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
7. Informacja

Miejsko-Gminnego

Zespołu

Edukacji

w

Koronowie

o

stanie

przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019 2020.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości
i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Koronowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie
Gminy Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
16a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w Wilczu, gm. Koronowo
17. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
18. Zapytania, wnioski i informacje.
19. Składanie interpelacji.
20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad XIII sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do czwartego
punku porządku obrad sesji:

Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII sesji Rady

Miejskiej w Koronowie.
Przeprowadzono głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad XI sesji Rady
Miejskiej w Koronowie.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Koronowie został przyjęty
jednogłośnie – 17 głosami „za”.
Przeprowadzono głosowano w sprawie: przyjęcia protokołu z obrad XII sesji Rady
Miejskiej w Koronowie.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
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ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie został przyjęty
jednogłośnie – 17 głosami „za”.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
piątego porządku obrad sesji, do informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał treść informacji.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Szanowni Państwo
otrzymałem pismo, ale to we wnioskach.
6. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
szóstego: Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego
nauczycieli. Poproszę Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie
Panią Ewę Chytę oraz burmistrza Pana Patryka Mikołajewskiego o dokonanie tego
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aktu
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pani Ewa Chytła –
Szanowni Państwo, do 30 czerwca wpłynęły dwa wnioski o postępowanie
egzaminacyjne. Po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego w dniu
1 sierpnia 2019 r. Pani Wioleta Kiełpińska i Pani Izabela Łukasik zdały egzamin
przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Koronowa.

W dniu

dzisiejszym otrzymają akt nadania stopnia awansu zawodowego na stopień
nauczyciela mianowanego.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pani Ewa Chytła –
Proszę o wystąpienie Pani i złożenie ślubowania. Wiem, że jest tylko jedna Pani.
Pana Burmistrza proszę o przyjęcie ślubowania. Przeczytam teraz rotę ślubowania
i Panią poproszę o potwierdzenie słowem ślubuję.

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą

powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu
umiłowania

Ojczyzny,

tradycji

narodowych,

poszanowania

Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej.”
Ślubowanie złożyła Pani Izabela Łukasik
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski wręczyli w/w nauczycielowi akt nadania
stopnia awansu zawodowego.
Przewodniczący rady Stanisław Gliszczyński serdecznie podziękował oraz życzył
owocnej pracy.
7. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o stanie
przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019 2020.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
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siódmego porządku obrad sesji: Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji
w Koronowie o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku
szkolnego 2019 - 2020. Poproszę Panią Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu
Edukacji Ewę Chytłę.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pani Ewa Chytła
przedstawiła informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o stanie
przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019 – 2020.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy są jakieś pytania w tym
zakresie?
Radny Pan Henryk Borowicz – Pani dyrektor, czy jest przewidywana, kontynuacja
zajęć pozalekcyjnych, pn. „Wrota sukcesu” w tym roku?
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pani Ewa Chytła –
Wrota sukcesu były tylko jeden rok szkolny i już się zakończyły.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy są inne pytania? Nie ma.
Dziękujemy, Pani dyrektor życzymy przede wszystkim bezpiecznego rozpoczęcia
roku szkolnego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
ósmego

porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Wnoszę o to, by nie

odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
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Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie: nieodczytywania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Lista imienna
ZA (17)
Bociek Patryk Franciszek, Borowicz Henryk Józef, Gliszczyński Stanisław, Gordon
Tomasz, Guziński Bogusław Jerzy, Holka Mirosława, Karwat Katarzyna, Koper Artur
Krzysztof, Kuropatwiński Marian Bogusław, Mojzesowicz Elżbieta Barbara, Orliński
Wojciech, Raddatz, Olech Stanisław, Skotnicki Tomasz, Szlagowski Maciej, SzultaRomaniuk, Katarzyna Brygida, Szymańska Ewa Jadwiga, Szymczak Małgorzata
NIEOBECNI (3)
Mitera Piotr Władysław, Pubanc Illona Maria, Weleziński Mariusz Jan,
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – 17 głosów, czyli jednogłośnie.
W związku z tym nie będziemy odczytywać ani projektu uchwały, ani złączników, ale
poproszę o wprowadzenie Panią Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
podyktowana jest urealnieniem zadań inwestycyjnych finansowanych przychodami
oraz dostosowaniem jej do uchwały Rady Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet
Gminy Koronowo na sesji 28 sierpnia 2019 r.
Przewodniczący rady 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 jawne imienne w sprawie: rozpatrzenia projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
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Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Lista imienna
ZA (17)
Bociek Patryk Franciszek, Borowicz Henryk Józef, Gliszczyński Stanisław, Gordon
Tomasz, Guziński Bogusław Jerzy, Holka Mirosława, Karwat Katarzyna, Koper Artur
Krzysztof. Kuropatwiński Marian Bogusław, Mojzesowicz Elżbieta Barbara, Orliński
Wojciech, Raddatz Olech Stanisław, Skotnicki Tomasz, Szlagowski Maciej, SzultaRomaniuk Katarzyna Brygida, Szymańska Ewa Jadwiga, Szymczak Małgorzata
NIEOBECNI (3)
Mitera Piotr Władysław, Pubanc Illona Maria, Weleziński Mariusz Jan
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 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 17 głosami „za”,
podjęła Uchwałę Nr XIII/116/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dziewiątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
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Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie nieodczytywania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na
rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie wobec tego nie
będziemy odczytywali projektu uchwały, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Panie i Panowie Radni uchwała zmieniająca
budżet na 2019 r. obejmuje zmiany, które zostały wprowadzone na podstawie decyzji
finansowych

Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego,

Dyrektora

Krajowego

Biura

Wyborczego w Bydgoszczy oraz pism i wniosków kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz kierowników Urzędu Miejskiego w Koronowie. Szanowni
Państwo,

zaproponowaliśmy

zwiększenie

dochodów

o

507 550,45 zł.

Po

zaproponowanej zmianie plan dochodów na 2019 r. wyniesie 104 941 225,45 zł. Na
te dochody będą się składały dochody bieżące w kwocie 92 145 549,54 zł oraz
dochody majątkowe w wysokości 12 795 675,91 zł. Wśród dochodów będziemy mieli
dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone, zadania własne oraz według
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porozumień w wysokości 30 629 341,18 zł. Ponieważ załącznik 5 ulegnie zmianie i
są to dotacje na zadania zlecone, to informacja o tym, one po zaproponowanej
zmianie wyniosą 23 293 718,17 zł. Proporcjonalnie do wysokości zwiększenia
dochodów na 2019 r. proponujemy dokonanie zmian po stronie wydatkowej. I tak
wydatki na 2019 r. wyniosą 114 141 225,45 zł przy czym wydatki bieżące to kwota
90 493 776,89 zł, a wydatki majątkowe to 23 647 448,56 zł. Deficyt nie ulega
zmianie. Czyli wzrost dochodów był równoważony wzrostem wydatków i na ten
moment planujemy deficyt na 2019 r. w wysokości 9 200 000,00. Sposób jego
finansowania również nie ulega zmianie. Na podstawie wniosków złożonych przez
sołectwa - 3 sołectwa, zmieniamy wykorzystanie tych środków, ale wartość funduszu
sołeckiego na 2019 r. również nie ulega zmianie i będzie on stanowił kwotę
811 558,10 zł. Zachodzą zmiany również w załączniku 10, stąd wskazujemy
wysokość dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza. Wszystkie te
zmiany, które zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach i w uzasadnieniu
opisane, zostały zawarte w załączniku 1 to są dochody budżetu gminy na 2019 r., w
załączniku nr 2 wydatki budżetu gminy Koronowo na 2019 r., załącznik nr 3 zadania
inwestycyjne w 2019 r., załącznik nr 5 to dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2019 r., załącznik nr 6 to dotacje celowe i wydatki związane z realizacją
zadań własnych w 2019 r., nr 9 fundusz sołecki gminy Koronowo na 2019 r. i nr 10
dotacje oraz pomoc finansowa udzielana z budżetu Gminy Koronowo podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Maciej Szlagowski – Ja mam pytanie do Pani Skarbnik, taka prośba
o wyjaśnienie. W projekcie uchwały pkt. 4 deficyt w kwocie 9 200 000,00 zł
sfinansowany z obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł i nadwyżka z roku
ubiegłego 6 200 000,00 zł. Proszę o wyjaśnienie i informację, bo tak jak patrzę
nadwyżka z roku 2018 wynosiła dokładnie 8 001 262,74 zł. Pytanie czy różnica
1 801 262,74 zł jest jeszcze do wykorzystania, czy została już zaabsorbowana na
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spłatę jakiś należności?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński –. Czy są jeszcze inne pytania
na ten moment? Nie widzę. Czy Pani Skarbnik może odpowiedzieć?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Deficyt rzeczywiści wynosi 9 200 000,00 zł
i przewidujemy emisję obligacji w wysokości 3 000 000,00 zł na 2019 r. Jednocześnie
dodatkowa

informacja

wskazująca

na

to,

że

gmina

posiada

jakieś

już

wygospodarowane środki, jakieś oszczędności z lat ubiegłych, które przeznacza na
sfinansowanie w części planowanego deficytu budżetu. Ja wielokrotnie na komisjach
i na sesji kilka razy również wspominałam, że wstępna informacja o tym, iż planujemy
emisję obligacji to jest rzeczywiście tylko wstępna informacja. Czynimy również
starania, ponieważ przez lata mówiło się o tym, że Gmina Koronowo jest bardzo
mocno zadłużona, wtedy kiedy to była kwota ponad 30 milionów złotych, jeszcze za
poprzednika Pana Burmistrza Mikołajewskiego zostały podjęte kroki w celu
oddłużenia Gminy Koronowo. Czyli systematycznie jak Państwo sobie przeanalizują
informacje z wykonania budżetu za lata minione zauważą Państwo trend zmierzający
do tego, że zmniejsza się dług Gminy Koronowo z jednoczesnym zmniejszeniem
środków finansowych przeznaczonych na obsługę tego zadłużenia. To oznacza, że 3
miliony to jest wstępna informacja, ale robimy wszystko w tym kierunku, aby
pozostała kwota ponad 2 milionów, na którą zwrócił uwagę Pan radny Szlagowski
przeznaczyć na pokrycie tegorocznego deficytu. Resztę czyli brakujący ten milion
złotych, tak żeby zamknęło się pełną kwotą 9 200 000,00 zł, będziemy również starali
się wygospodarować po to aby tej emisji nie robić. Emisji już nie robimy od kilku lat
i z powodzeniem w latach minionych to rok 2017, 2018 realizowaliśmy pakiet
inwestycji, które zostały wprowadzone do budżetu i jednocześnie w tym roku również
postaramy się zachować taki poziom inwestowania, aby gmina się rozwijała
a jednocześnie nie trzeba było korzystać z pieniędzy zewnętrznych, które szanowni
Państwo kosztują. Nie wiem czy Panu radnemu taka informacja wystarczy czy nie.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Jeżeli mogę Pani Skarbnik o uzupełnienie. Chodzi
mi o to, że nadwyżkę w sprawozdaniu, którą przyjęliśmy 30 maja tego roku było
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8 001 262,74 zł. Natomiast wprowadziliśmy 14 czerwca do budżetu nadwyżkę z lat
ubiegłych w wysokości 6 200 000,00 zł. Chodzi mi o tą różnicę 1 801 262,74 zł. Czy
ona jest jeszcze do wykorzystana jako rezerwa?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Oczywiście, że tak i to właśnie będziemy
robili. Mówiłam, że na ten moment mamy pokrycie 8 milionów jeden tysiąc z tego
co pamiętam z roku ubiegłego i jeszcze dodatkowo chcemy wygospodarować środki
aby nie robić emisji. Jeżeli dysponuje się własnymi środkami to szkoda brać pieniądz
i płacić kilkaset tysięcy w skali roku, bo tak to wygląda na ten moment kiedy, ma się
własne środki. Dlaczego zostawiamy sobie te wolne środki? Dlatego że my mamy
jeszcze zadłużenie w wysokości na ten moment 12 770000,00 zł planowane na
koniec 31 grudnia 2019 r. i my musimy mieć odłożone środki. Bo jak ich nie będziemy
mieli to sprowadzi się do tego, że w przyszłym roku kiedy będziemy chcieli spłacić
około tam jest 4 miliony chyba 700 tysięcy, przepraszam nie pamiętam dokładnie, ale
nie całe 5 milionów, to trzeba będzie wziąć emisję obligacji albo kredyt, żeby to
spłacić jak nie będzie tych oszczędności. Dlatego cały czas dążymy do tego, żeby
mieć wolne środki na spłatę zadłużenia z własnych środków, a nie po to żeby wpadać
w pętle i brać kolejne obligacje czy pożyczki, żeby spłacić stare zadłużenie. Tak to
wygląda. W związku z tym myślę, że to jest bardzo właściwa droga, a sytuacja
finansowa Gminy Koronowo jest bardzo dobra, bo po pierwsze posiadamy płynność
finansową i posiadamy taki stan środków, który pozwoli gminie

oddłużenie się

i utrzymanie wysokiego poziomu inwestowania. Nie wiem Panie radny czy to
wystarczy?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jeżeli mogę prosić ja mam
pytanie odnośnie działu 750 rozdział 75023. Mamy tam zwiększenie o kwotę
13 770,00 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe. Czy mógłby się
dowiedzieć na co to jest konkretnie, na kogo?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – To są dane osobowe Panie przewodniczący,
w związku z tym my nie możemy imionami i nazwiskami operować.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Chodzi mi o stanowisko.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Tak nie bardzo. Ta informacja jeśli Pan będzie
chciał. Natomiast sesja jest nagrywana i nie ma podstawy prawnej do upubliczniania.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Nie pytam imiennie. Chciałem
tylko stanowisko. Rozumiem, że nie mogę jej otrzymać. Drugie pytanie w dziale 754,
również mamy zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 zł.
Rozumiem, że tutaj też nie uzyskam odpowiedzi.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ponieważ musiała bym wskazać imię
i nazwisko tych osób.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Rozumiem, że to są
zatrudnienia?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – To jest umowa zlecenie, ponieważ paragraf
417 odnosi się do wynagrodzeń bezosobowych, czyli mówimy o umowie zlecenia
bądź umowie o dzieło.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – I ta sama sytuacja jeżeli
chodzi o 75095 również zwiększenie na wynagrodzenia osobowe.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Bezosobowe. To jest ta sama sytuacja.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Nie. Jest zapisane na
wynagrodzenia osobowe. Dlatego pytam. Czyli rozumiem, że też nie otrzymam
odpowiedzi.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Proszę powiedzieć jaki paragraf?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – 75095 paragraf 4170,
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ale wynagrodzenia osobowe jest napisane.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Oczywiście z uwagi na RODO, przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych, brak podstawy prawnej do upublicznienia
tych informacji.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy są inne pytania? Nie
widzę w związku z tym zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania jawnego
imiennego.

Przeprowadzono

głosowanie

w

sprawie:

rozpatrzenie

projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 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
17 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XIII/117/19 zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości
i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dziesiątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób
fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków:
rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie: nieodczytywania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa
podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących
łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
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Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie. W związku
z tym nie będziemy odczytywać projektu uchwały, ale o wprowadzenie poproszę
Kierownik Barbarę Koniarską.
Kierownik Wydziału Finansowo – Budżetowego Pani Barbara Koniarska –
W uchwale w sprawie inkasa podatków lokalnych oraz inkasentów podatków
lokalnych dokonuje się zmiany poprzez zmiany inkasenta w sołectwie Więzowno w
miejsce Cimochowski Tomasz wpisuje się Cimochowska Małgorzata oraz skreśla się
inkasenta sołectwa Byszewo Świerblewski Krzysztof, inkasenta sołectwa Łąsko Małe
Fabiszak Mariusz oraz inkasenta sołectwa Okole Głowacka Beata. Powyższa zmiana
wynika z rezygnacji inkasentów z inkasa podatków lokalnych i zmiany sołtysa.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono

głosowanie

w

sprawie:

Rozpatrzenia

projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków
od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz
podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego
zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
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Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 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
17 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XIII/118/19 zmieniającej uchwałę w
sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych
wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków:
rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania
pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych

prowadzonych przez Gminę Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
jedenastego porządku obrad sesji, do

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
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ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie nieodczytywania projektu
uchwały

w

sprawie

ustalenia

sieci

publicznych

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie, w związku
z tym nie będziemy odczytywali projektu uchwały, ale o wprowadzenie poproszę
Panią Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji Panią Ewę Chytłę.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji Panią Ewę Chytła – Chciałabym
wnieść autopoprawkę w podstawie prawnej po pozycji 506 należy dodać ze
zmianami. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
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Koronowo, uchwała o takiej treści również była wprowadzona w 2017 r. na podstawie
ustawy o systemie oświaty. Obecnie zmieniła się podstawa prawna i obecną uchwałę
reguluje przepis art. 32 ustawy prawo oświatowe. Sama treść uchwały nie zostaje
zmieniona i tak ustala się sieć publicznych przedszkoli na terenie Gminy Koronowo tj.
Koronowo i przedszkole samorządowe w Zespole Szkół we Wtelnie oraz sieć
oddziałów przedszkolnych przy pozostałych szkołach podstawowych. Również
uchwała reguluje, iż dzieci 6 letnie realizować będą swoje przygotowania w
oddziałach

przedszkolnych

wymienionych

w

rozdziale

2

i

przedszkolu

samorządowym we Wtelnie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński

Małgorzata
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 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
17 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XIII/119/19 w sprawie ustalenia sieci
publicznych

przedszkoli

i

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej
w Koronowie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dwunastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono

głosowanie

w

sprawie:

rozpatrzenie

projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
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Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 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
17 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XIII/120/19 zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
trzynastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono

głosowanie

w

sprawie:

rozpatrzenie

projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Koronowie.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - stwierdzam, że 17 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
17 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XIII/121/19 zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 min. przerwy
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Po przerwie wznowiono obrady sesji.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
czternastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz
sposobu jej poboru.
Głosowano wniosek w sprawie: nieodczytywania projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz
sposobu jej poboru.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie, zatem projektu
uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Pana Sławomira
Marszelskiego – Zastępcę Burmistrza Koronowa.
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Wbrew pozorom
ta uchwała nie zmienia wysokości opat jako takich, stawki opłaty targowej na terenie
tej gminy. Natomiast trzeba znowelizować, uaktualnić listę osób, tzw. inkasentów
pobierających tę opłatę. Lista trafiła z ZGKIM. Są to nazwiska osób, które wykonują
tą pracę. Natomiast w tym miejscu podobnie jak w wcześniejszej uchwale, chciałbym
wnieść autopoprawkę, też w podstawach prawnych uchwały. Gdy mamy powołaną
uchwałę o samorządzie gminnym Dz. U z 2019 r. poz. 506 bardzo bym prosił dodać
ze zmianami.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono

głosowanie

w

sprawie: rozpatrzenie

projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej oraz sposobu jej poboru.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński

Małgorzata
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 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
17 głosami „za”, podjęła Uchwałę Nr XIII/122//19 zmieniającej uchwałę w
sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu
jej poboru.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie
Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
piętnastego porządku obrad sesji, do

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie

nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
Głosowano wniosek w sprawie nieodczytywania projektu uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna
Szymczak

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata
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NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie, w związku
z tym nie będziemy odczytywali projektu uchwały, ale o wprowadzenie poproszę
Panią Angelikę Walat – pełniącą obowiązki Kierownika Wydziału Gospodarki
Gruntami i Gospodarki Komunalnej.
p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani
Angelika Walat – W uchwale w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy
Koronowo proszę o wprowadzenie autopoprawki w podstawie prawnej i wnoszę
o zapis ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami.
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo ma na celu
uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w miejscowości Okole, gdzie zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2007 r. przedmiotowa
działka przewidziana jest pod przepompownie ścieków.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (17)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
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Wojciech Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski,
Katarzyna

Brygida

Szulta-Romaniuk,

Ewa

Jadwiga

Szymańska,

Małgorzata

Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 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
17 głosami

„za”,

podjęła

Uchwałę

Nr

XIII/123/19

w

sprawie

nabycia

nieruchomości na terenie Gminy Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Koronowa.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
szesnastego porządku obrad sesji, do

rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
Wyniki głosowania
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ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne
ZA (15)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Tomasz Gordon, Bogusław Jerzy
Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur Krzysztof Koper, Marian
Bogusław Kuropatwiński, Elżbieta Barbara Mojzesowicz, Wojciech Orliński, Olech
Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Katarzyna Brygida Szulta-Romaniuk, Ewa
Jadwiga Szymańska, Małgorzata Szymczak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Stanisław Gliszczyński, Maciej Szlagowski
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 15 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XIII/124/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Koronowa.
16 a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
planu zagospodarowania planu przestrzennego dla terenu położonego w
Wilczu, gm. Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
szesnastego a) porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania planu przestrzennego dla
terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, więc zamykam
dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu
przestrzennego dla terenu położonego w Wilczu, gm. Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne
ZA (13)
Stanisław Gliszczyński, Tomasz Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka,
Katarzyna Karwat, Artur Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Wojciech
Orliński, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej Szlagowski, Katarzyna
Brygida Szulta-Romaniuk, Ewa Jadwiga Szymańska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Małgorzata Szymczak
NIEOBECNI (3)
Piotr Władysław Mitera, Illona Maria Pubanc, Mariusz Jan Weleziński
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 13 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”
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podjęła Uchwałę Nr XIII/125/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego dla terenu
położonego w Wilczu, gm. Koronowo
17. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu
siedemnastego porządku obrad, czyli do sprawozdania Burmistrza Koronowa
z działalności międzysesyjnej. O przedstawienie sprawozdania proszę Pana
Burmistrza Patryka Mikołajewskiego.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski odczytał treść sprawozdania.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego
protokołu.
Obrady sesji opuścił radny Pan Patryk Bociek, składając na piśmie wniosek w
sprawie przystanku autobusowego Więzowno 1. Obecnych 16 radnych.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy są jakieś pytania
do sprawozdania? Nie widzę, dziękujemy Panie Burmistrzu.
18. Zapytania, wnioski i informacje.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu
osiemnastego porządku obrad, czyli zapytania, wnioski i informacje. Kto z Pań,
Panów radnych ma jakieś zapytania, wnioski, informacje. Pierwsza Pani Radna Ewa
Szymańska, proszę bardzo.
Radna Pani Ewa Szymańska - Mam wnioski i dwa zapytania.
Pierwszy wniosek dotyczy drogi gminnej w miejscowości Byszewo. W imieniu sołtysa
oraz mieszkańców sołectwa Byszewo zwracam się z wnioskiem do Pana Burmistrza
o ponaglenie w wykonywaniu obowiązków jako koordynatora dróg gminnych
o doprowadzenie pobocza drogi prowadzącej do posesji numer 10 w Byszewie, to
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znaczy utwardzenie pobocza (mieszkaniec posesji nr 10 porusza się na wózku
inwalidzkim. Stan pobocza drogi utrudnia mu poruszanie się, a samą drogą nie jest to
możliwe ponieważ jest ona w części brukowa), a także wykoszenia pobocza wraz
z wyczyszczeniem rowu. Jest on całkowicie zarośnięty. Podczas opadów deszczu
woda płynie drogą i niszczy ją, powodując ogromne dziury. Sprawa zgłoszona przez
sołtysa kilka razy do Pana koordynatora do spraw dróg, uzyskując odpowiedź, że nie
posiada takiego sprzętu. W funduszu sołeckim są zabezpieczone środki na tę drogę,
a z tego co usłyszał Pan sołtys nie ma czym jej wykonać. Skoro zakład gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej nie posiada takiego sprzętu, zainteresowane są inne
firmy naprawą tej drogi.
Kolejny wniosek w sprawie działki numer 3/12 droga należąca do KOWR-u. Proszę
o przejęcie przez gminę działki nr 3/12 mieszczącej się w sołectwie Byszewo
należącej do KOWR-u w Bydgoszczy. Sołectwo zabezpieczyło środki w funduszu
sołeckim na rok 2019 na zakup i montaż tablicy informacyjnej, z której musiano
zrezygnować, ponieważ działka nie jest własnością gminy.
Kolejny wniosek w sprawie uporządkowania terenu wokół posesji nr 44 w Wiskitnie.
To jest budynek byłej szkoły. Proszę o uporządkowanie terenu na posesji numer 44,
a mianowicie wykoszenie traw, które sięgają wysokości 1,5 m.
Zapytanie dotyczące zmian w funduszu sołeckim. Moje pytanie jest takie: na jakiej
podstawie wykonano telefony do sołtysów dotyczące zakazu zrealizowania uchwały
zebrania i uchwały Rady Miejskiej z 21 grudnia 2018 r. dotyczące wyjazdów dzieci
na basen lub do kina? Czym to jest spowodowane i jakie przepisy to regulują?
Ostatnie zapytanie dotyczące kruszywa, które znajdowało się na działce nr 57/19
w Wiskitnie. Proszę o wskazanie na jakie drogi gminne zostało przekazane
kruszywo, które było składowane na wyżej wymienionej działce?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Następnie Pani radna
Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Na początek chciałabym tutaj zrobić ukłon,
chyba w stronę Pana burmistrza. W lutym składałam wniosek o to, żeby sesję rady
odbywały się o godzinie 14:00. Dostałam odpowiedź od Pana przewodniczącego, że
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jest to niemożliwe, niezgodne. Jakby koliduje to pracę urzędu i koliduje to pracę rady,
a jednak doszło do prowadzenia rady o godzinie 14:00. W związku z powyższym
myślę, że tutaj podziękowanie Panu burmistrzowi się jak najbardziej należy.
Następnie Pani radna Elżbieta Mojzesowicz poinformowała, o tym, że na terenie
Gminy Koronowo działa Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego.
Przedstawiła przewodniczącego i skład tej komisji. Następnie poinformowała,
że komisja przygotowała wnioski, kierowane do Pana burmistrza, dotyczące
zaniedbań z poprzednich lat, w celu naświetlenia różnych problemów, różnych
spraw, które dotyczą całej gminy. Po czym odczytała niżej wymienione wnioski:
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o podjęcie rozmów z ENEA Wytwarzanie w celu udostępnienia dla ruchu kołowego
przejazdu przez zaporę w Pieczyskach. Komisja wnioskuje o zezwolenie na ruch
pojazdów do 3,5t. dopuszczalnej masy całkowitej.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o podjęcie rozmów z marszałkiem województwa w celu uruchomienia wakacyjnych
sobotnio-niedzielnych kursów kolejowych na linii nr 241 Tuchola – Koronowo.
Komisja proponuje by początkowo marszałek zlecił po dwie pary dziennie. Jedna
para wczesno poranna Koronowo - Chojnice ze skomunikowaniem w Chojnicach na
pociąg Chojnice - Hel oraz kurs powrotny wieczorny z Chojnic do Koronowa z takim
samym skomunikowaniem. Pozwoli to na wakacyjne wyjazdy mieszkańcom
Koronowa nad Morze Bałtyckie w atrakcyjnej cenie 39,00 zł w obie strony na
podstawie „Biletu Turystycznego”. Komisja informuje, że bilet taki ważny jest od
piątku od godziny 18:00 do poniedziałku do godziny 6:00 -

pozwoli to więc

mieszkańcom na jedno- lub dwudniowe wyjazdy w cenach niższych niż proponują
prywatni przewoźnicy autobusowi oraz w warunkach podróży dużo lepszych niż
przejazd autobusem. Natomiast druga para to połączenie do Koronowa na godzinę
przedpołudniową i powrót z Koronowa w godzinach wieczornych. To pozwoli na
odwiedzenie Koronowa turystom nie tylko z naszego regionu, ale i z całej Polski.
Połączenie to powinno być powiązane z zapewnieniem kursy autobusowego sprzed
dworca kolejowego do Pieczysk.
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- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o pilne podjęcie działań mających na celu respektowanie przez kierowców pojazdów
ciężarowych zakazu przejazdu przez wiadukt nad linią kolejową nr 241 w ciągu ulicy
Droga do Różanny. Obowiązuje tam ograniczenie tonażu do 30 t dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu, jednak zakaz ten nie jest przestrzegany. Dla pojazdów
ciężkich obsługujących pobliską żwirownię wytyczona jest droga w ciągu ulicy
Leśnej, następnie przez las, przejazd kolejowy do ul. Droga do Różanny. Nie
wszyscy kierowcy pojazdów ciężarowych stosują się do zalecanego objazdu. Warto
zaznaczyć, iż wspomniane pojazdy mają 42 tony dopuszczalnej masy całkowitej, a
więc znacznie przekraczają ograniczenia nośności przedmiotowego wiaduktu. Ten
sam problem dotyczy wiaduktu nad torami w ciągu ulicy Przyrzecze.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o zgłoszenie do generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad konieczności wycięcia
krzaków i samosiejek na nasypie kolejowym pod wiaduktem kolejowym w Buszkowie.
Ostatni taki zabieg GDDKiA wykonała w roku 2013, obecnie z uwagi na zapewnienie
odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu należy to powtórzyć.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o ujęcie w planie modernizacji dróg modernizację ulicy Letniskowej od osiedla
Samociążek do osiedla Tuszyny. Zmiana nawierzchni tej drogi z piaszczystej na
asfaltową spowoduje przekierowanie ruchu od Bydgoszczy do Pieczysk z
pominięciem części Koronowa, a także znacznie skróci kierowcom drogę.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o zgłoszenie do generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad konieczności budowy
lewoskrętu od strony Nowego Dworu lub ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 25
z ulicą Tucholska. Występuje w tym miejscu wysokie zagrożenie w bezpieczeństwie
ruchu drogowego dla kierowców skręcających od strony Nowego Dworu do
Koronowa lub parku przemysłowego. Kierowcy muszą przeciąć przeciwległy pas
ruchu na łuku tej ruchliwej drogi. Rondo w tym miejscu byłoby najlepszym
rozwiązaniem tego problemu, dzięki bliskości od ronda Lotników Koronowskich nie
pozwoliłaby kierowcom na rozwinięcie dużej prędkości. Obecnie szybko jadące
samochody od strony ronda Lotników Koronowskich stwarzają duże zagrożenie dla
skręcających w ulicę Tucholska.
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- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o podjęcie przez Gminę Koronowo rozmów z ministerstwem inwestycji i rozwoju
w zakresie budowy na terenie Gminy Koronowo bloków mieszkalnych z programu
Mieszkanie +. Mieszkania te powstają na terenach przekazywanych przez PKP S.A.
W Gminie Koronowo takie tereny znajdują się w Koronowie, Buszkowie, Wilczej
Górze i w Mąkowarsku. Uważamy, że powstanie takich mieszkań i zasiedlenie ich
będzie jednym z czynników, które mogą zaowocować w przyszłości frekwencją
w pociągach kursujących na planowanej do reaktywacji na linii kolejowej 241.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca
się z wnioskiem o naprawę mostu przez rzekę Samociążek na drodze Samociążek Gościeradz. Most jest w bardzo złym stanie technicznym o czym świadczyć może
ograniczenie nośności do 5 ton. Proponujemy złożenie wniosku do Ministerstwa
Infrastruktury ośrodki na jego naprawę z programu „Mosty dla regionów”.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca
się z wnioskiem o udzielenie informacji czy wykonana została w Gminie Koronowo
inwentaryzacja dróg gminnych, o której mowa była w kampanii wyborczej Pańskiego
komitetu? Jeżeli nie, to kiedy zostanie taka inwentaryzacja przeprowadzona?
Komisja zwraca uwagę, że Gmina Koronowo posiada rozległą sieć dróg gminnych, a
część z nich wymaga modernizacji. Uprzejmie przypominamy, że chodzi o
inwentaryzację z podziałem na rodzaj nawierzchni oraz stan tych dróg, jak i ich
ważność dla mieszkańców wzdłuż nich mieszkających. Miało to pozwolić na
określenie, które drogi gminne będą kolejno po sobie modernizowane.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o podjęcie współpracy przez Gminę Koronowo z Głównym Inspektoratem Transportu
Drogowego w zakresie wprowadzenia stałej radarowej kontroli prędkości poprzez
ustawienie fotoradarów w miejscowości Lucim na drodze krajowej nr 25. Na odcinku
tym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Jest tam skrzyżowanie,
przystanki autobusowe i przejście dla pieszych. Kierowcy w pełni świadomi łamania
przepisów

ruchu

drogowego

nie

stosują

się

do

ograniczenia

prędkości.

Obowiązującą prędkość przekraczana nierzadko o dwukrotności jej wartości, przez
co stwarzają duże zagrożenie w bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja wnosi o
pilne zajęcie się tą sprawą.
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- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o podjęcie współpracy przez Gminę Koronowo z Głównym Inspektoratem Transportu
Drogowego

w

zakresie

wprowadzenia

stałej

radarowej

kontroli

prędkości

w miejscowości Samociążek na drodze powiatowej oraz na Osiedlu Samociążek
w ciągu ulicy Hoffmanna. Komisja wnosi by w tych miejscach zamontować fotoradary
albo znaki D-51a. Na odcinku tym obowiązuje ograniczenie prędkości wynikające
z przebiegu drogi przez teren zabudowany. Niestety kierowcy nie stosują się
do ograniczenia prędkości. Obowiązującą prędkość przestrzegają tylko na widok
policyjnego radiowozu i tylko w polu widzenia funkcjonariusza policji drogowej.
Mijając patrol policji przyspieszają znacznie przekraczając dozwoloną prędkość co
stwarza duże zagrożenie w bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bardzo często
dochodzi do tego, że kierowca jadący prawidłowo wyprzedzany jest przez kierowcę
łamiącego ograniczenie prędkości. Komisja wnosi również o wydłużenie obszaru
terenu zabudowanego na ulicy Wiśniowej. Wyjazd z tej ulicy w ul. Hoffmanna jest
bardzo niebezpieczny. Droga powiatowa jest tam na łuku, a krzaki porastające
pobocze znacznie ograniczają widoczność w kierunku Koronowa. Dodatkowo wyjazd
z ulicy Wiśniowej wymaga naprawy. Komisja wnosi także o ustalenie ze Starostwem
Powiatowym w Bydgoszczy modernizację drogi w taki sposób by podnieść chodnik
o wysokość krawężnika oraz oddzielić jezdnią od chodnika barierką. Wnosimy
również o umieszczenie znaku informacyjnego o zwężeniu jezdni na jezie od strony
Bożenkowa. Kierowcy jadący z dużą prędkością nie znający sytuacji są zaskoczeni
zwężeniem, również znak strefy zamieszkania od którego obowiązuje 50 km/h jest
zauważalny w ostatniej chwili, widoczność zasłaniają krzaki rosnące na poboczu
drogi, która w tym miejscu przebiega na zakręcie.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h dla pojazdów mechanicznych na
części ulicy Dworcowej; od skrzyżowania z Szosą Kotomierską do okolicy dworca
kolejowego, gdzie kończy się chodnik dla pieszych. Natomiast od dworca kolejowego
do ulicy Witosa strefy poniżej 20 km/h. Odcinek brukowany ulicy Dworcowej, ujęty
jest w Ewidencji Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku
z powyższym należy podjąć wszelkie działania dla zachowania tego zabytku.
Samochody, przedstawiony odcinek ulicy Dworcowej, pokonują z dużą prędkością
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stwarzając realne zagrożenie w ruchu drogowym, szczególnie przy mokrej
nawierzchni. Ograniczenie ruchu pojazdów proponujemy wprowadzić poprzez znaki
ograniczenia do 30 km/h. Kolejnym problemem w tym miejscu są duże ilości
parkujących samochodów rodziców dowożących dzieci do szkoły nr 2. Dlatego
Komisja wnosi o budowę parkingu w tym miejscu przy współpracy z właścicielem
drogi. Parking może być traktowany jako inwestycja zmierzająca do reaktywacji
połączeń kolejowych, ponieważ jego bliskie położenie w sąsiedztwie dworca i dobre
dojście w przyszłości zachęci kierowców do pozostawiania samochodów i podróży
pociągami. Obecnie zaparkowane samochody uniemożliwiają bezpieczne mijanie się
uczestników

ruchu

jadącym

tym

odcinkiem

ulicy

Dworcowej.

Przesłaniem

„spowolnienia” ruchu na odcinku brukowanym ulicy Dworcowej jest również to, że
wzdłuż tej ulicy znajdują się zabytkowe domy kolejowe oraz dworzec 1910 roku.
Ruch szybko jadących pojazdów przyczyniają się do powstania mikrodrgań,
a to w konsekwencji do drżenia ścian, powodując uszkodzenie budynków oraz
przede wszystkim z uwagi o troskę o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o właściwe oznakowanie drogi Witoldowo – Bytkowice. Droga ta charakteryzuje się
dużą ilością ostrych zakrętów. Kierowcy często nie zachowują odpowiedniej
prędkości przez co narażają siebie i innych uczestników ruchu drogowego na
niebezpieczeństwo. Na drodze tej brakuje szczególnie znaków informacyjnych
o ostrych zakrętach tak zwanych tablic prowadzący.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o wprowadzenie zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych z wyłączeniem ciągników
i maszyn rolniczych na drodze powiatowej 1517c. Jest to droga łącząca Nowy Dwór
z Więzownem. Bardzo często dochodzi do „zawieszania się” pojazdów ciężarowych
na zbiegu drogi powiatowej 1517c z drogą krajową nr 25 w Nowym Dworze. Wyjazd
ten nie jest przystosowany do tego by korzystały z niego takie pojazdy - stąd wniosek
komisji. Alternatywnym rozwiązaniem jest przebudowanie skrzyżowania.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o interwencję w starostwie powiatowym celem naprawy drogi dojazdowej od strony
drogi do Sokola Kuźnicy / Krówki Leśnej do promu na Zalewie Koronowskim. Dojazd
ten w obecnej formie nie może nosić miana drogi. Dojazd ten jest bardzo
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zniszczony, a korzystanie z niego naraża kierowców na uszkodzenia samochodu.
Komisja zdaję sobie sprawę z ograniczonych środków budżetowych samorządu,
dlatego nie wnosi o budowę nowej drogi w tym miejscu. Jednak interwencja służb
drogowych jest tam bardzo potrzebna. Również wycięcia wymagają krzaki rosnące w
bezpośrednim sąsiedztwie dojazdu do promu.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o podjęcie pilnych rozmów z generalną dyrekcją dróg krajowych i autostrad
w temacie podniesienia bezpieczeństwa na odcinku drogi krajowej nr 25 w rejonie
wiaduktu kolejowego w Buszkowie. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie
prędkości do 50 km/h, dodatkowo przed ostrymi zakrętami, które się tam znajdują są
pasy akustyczno-wibrujące na jezdni. Jednak nie jest to odpowiednie zabezpieczenie
tego odcinka o czym świadczy duża liczba wypadków w tym rejonie. Uważamy, że
należy poszukać innego rozwiązania opisanego problemu. W tym celu prosimy
o podjęcie rozmów i spotkań z przedstawicielami GDDKiA. Kolejnym problemem tego
regionu jest zakręt przy parkingu na wzniesieniu drogi od strony Lucimia. Jest tam
ograniczenie prędkości do 70 km/h. Również w tym miejscu dochodzi do wielu
wypadków, gdzie samochody pod wpływem siły odśrodkowej przy szybkiej jeździe
wypadają z drogi. Wnosimy o wprowadzenie tam ograniczenia do 50 km/h oraz
o wystąpienie

do

Głównego

Inspektoratu

Transportu

Drogowego

celem

zamontowania w tym miejscu fotoradaru.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie wnosi
o oświetlenie ulicy Jana Pawła II. Od kilku lat zauważalna jest rozbudowa miasta
w kierunku wschodnim, ostatnio powstał market przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II
z Szosą Kotomierską. Sklep odwiedza wielu mieszkańców Lipkusza i Pieczysk.
W okresie jesieni i zimy kiedy dzień jest znacznie krótszy, piesi i rowerzyści pokonują
odcinek tej ulicy w ciemnościach. Wiemy, że budowa oświetlenia drogi to długotrwały
proces od uzyskania finansowania poprzez projekt i wykonanie. Dlatego komisja
prosi o zwrócenie uwagi na problem i podjęcie działań w celu jego rozwiązania w
przyszłym budżecie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy ktoś jeszcze chce zabrać
głos? Proszę bardzo Pan przewodniczący.
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Zastępca przewodniczącego rady Pan Bogusław Guziński - Mogę ad vocem
tylko powiedzieć Pani radnej. W związku z tym, że byłem obecny przy ustalaniu
porządku dzisiejszej sesji, to muszę powiedzieć, że tu nastąpiło pewnego rodzaju
przekłamanie. Decyzje o tym, żeby to była godzina 14:00 dzisiejszej sesji podjął
osobiście Pan przewodniczący rady.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Pan radny Gordon. Proszę
bardzo.
Radny Pan Tomasz Gordon - Ja ma trzy pytania. Wiemy, że w tym roku zostało
przeniesione miejsce odbycia się festynu. Ja mam pytanie. Jaki był koszt
przygotowania tego terenu i jaki był koszt całego festynu pod nazwą Jarmark
Cysterski? Wiemy, że odbył się w innym miejscu - na miejscu ogrodów cysterskich,
na ścianie Grabiny, na widoku klasztoru czy Bazyliki. Teraz mam pytanie jaki był tego
koszt?
Drugie zapytanie: Kto zdecydował, że gminne dożynki odbędą się w tym roku
w Byszewie i w przybliżeniu jaki będzie koszt zorganizowania tego przedsięwzięcia?
Tutaj jest jeszcze podpytanie. Czy Pan burmistrz przewiduje po dożynkach, w
okresie jesiennym, zorganizowanie, tak jak kiedyś organizowaliśmy dla tych
wszystkich delegacji, członków kół gospodyń i rad sołeckich, sołtysów, tak zwaną
wycieczkę po dożynkową? Wyjeżdżaliśmy w teren, w sąsiednie powiaty, w sąsiednie
województwa, żeby w ten sposób wynagrodzić wszystkim tym, którzy tam brali
udział, ten trud.
Trzecie pytanie to mam tutaj chyba do Pana burmistrza Marszelskiego. Jak wygląda
sytuacja szacowaniu strat z powodu suszy? Słyszeliśmy tu, Pan burmistrz
przedstawił ile wpłynęło wniosków, więc wiemy jaki to jest ogrom pracy. Wiemy z
kolei, że są na ukończeniu już protokoły, ale na ostatniej komisji finansów i rolnictwa
pojawił się problem, ponieważ rolnicy musieli złożyć oświadczenia klasyfikacyjne
gruntów. Jak się okazało, są do oceny tych strat z powodu suszy potrzebne
oświadczenia o tych gruntach. Klasyfikacja jest ta podstawowa, którą prowadzi
geodezja powiatu, ale do oceny strat z suszy jest potrzebna klasyfikacja gruntów
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podatności na susze prowadzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. Teraz pytanie jak to wygląda w naszej Gminie Koronowo?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński –Czy ktoś jeszcze chciałby
zabrać głos?
Radny Pan Henryk Borowicz - W związku z nadchodzącym rokiem szkolnym kiedy
powstanie młodzieżowa rada gminy

składająca się z uczniów szkół w Gminie

Koronowo? To jest pierwsze zapytanie.
Następnie radny Pan Henryk Borowicz odczytał następujące zapytanie złożone
w imieniu Społecznej Komisji Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie, tj:
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca się
z zapytaniem na jakim etapie jest projekt przebudowy ulicy Igrzyskowej
w Samociążku i kiedy można spodziewać się realizacji inwestycji.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie prosi
o udzielenie odpowiedzi na pytanie kiedy nastąpi budowa ciągu pieszego pomiędzy
osiedlem Przyrzecze, a ulicą Dworcową, bądź Ogrodową. Komisja ma na myśli
utworzenie dojścia w rejon szkół SP nr 2 oraz ZSZ, jak również krótsze dojście do
mieszkańców do ośrodka zdrowia i targowiska. Obecnie mieszkańcy osiedla
Przyrzecze korzystają z mostu kolejowego. Most ten został ostatnio wyremontowany
przez PKP PLK jednak nie jest on kładką dla pieszych. Komisja proponuje budowę
ścieżki dla pieszych wzdłuż nasypu kolejowego oraz drewnianej kładki przez rzekę
Brdę i włączenie się do ulicy Dworcowej przy wiadukcie kolejowym.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca się
z zapytaniem na jakim etapie jest przejęcie od Enea plaży w Samociążku i które
działki Gmina chce przejąć? Zwracamy uwagę iż w pobliżu plaży znajdują się szalety
od lat nieużywane, które po remoncie mogłyby być udostępnione plażowiczom.
Uprzejmie prosimy o odpowiedź.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie prosi
o udzielenie informacji na pytanie: Jaki jest stan właścicielski terenu na którym
znajduje się parking u zbiegu ulic Tucholskiej i Farnej? Czy jest plan modernizacji
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tego parkingu, jeśli tak to kiedy i w jakim zakresie?
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie pragnie
zgłosić niedostateczne zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na
skrzyżowaniu ulicy Pomianowskiego z ulicą Świerkową. Kierowcy jadący ulicą
Pomianowskiego z ulicą Świerkową. Kierowcy jadący ulicą Pomianowskiego od
strony

Samociążka chcący skręcić w ulicę Świerkową nie mają zapewnionej

widoczności czy na ulicy Świerkowej nie znajduje się inny uczestnik ruchu
drogowego. Widoczność na rogu wspomnianych ulic uniemożliwia betonowe
ogrodzenie prywatnej działki. Wnosimy o umieszczenie w tym miejscu lustra dla
zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie prosi o
udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Gmina Koronowo powróci do planu budowy
przekładki dla kajaków w Samociążku? Przekładka ta pozwoli na ożywienie ruchu
turystycznego na wodach Zalewu Koronowskiego. Uważamy, że oprócz kajaków
powinna być możliwość przenoszenia małych łodzi. W przeszłości urządzenie takie
funkcjonowało, warto do tego powrócić.
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca
się z zapytaniem: Czy projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 243 obejmuje
budowę ronda w Wierzchucinie Królewskim? Gdzie droga wojewódzka krzyżuje się z
drogami

powiatowymi.

wojewódzkiej,

bez

W

miejscu

pierwszeństwa

tym

występuje

przejazdu

od

łamany

strony

przebieg

Koronowa.

drogi

Zmiana

pierwszeństwa na łamane zgodnie z przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 243 jako
drogi o wyższej kategorii nad drogami powiatowymi mogłoby to prowadzić do wielu
wypadków z udziałem kierowców jadących na pamięć. Dlatego najlepszym
rozwiązaniem jest budowa ronda. Czy projekt taki powstanie?
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca
się z pytaniem: Na jakim etapie jest rozwiązanie problemu spłaty kosztów wymiany
dachu na świetlicy w Samociążku?
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca
się z pytaniem: Jaki jest udział środków finansowych na infrastrukturę drogową z
funduszy sołeckich?
- Społeczna Komisja Infrastruktury i Transportu Publicznego w Koronowie zwraca
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się z zapytaniem o postęp prac nad utworzeniem w Koronowie krytej Hali Targowej.
Radny Pan Henryk Borowicz – Jest jeszcze jeden wniosek. Szanowny Panie
burmistrzu prosimy o wykonanie kratki deszczowej w drodze gminnej przy posesji
nr 94 w Wierzchucinie Królewskim. Obecny otówr, którym wpływa woda z ulicy jest
bardzo mały i ten mały otwór nie wchłania tej wody.
Drugi wniosek: Umiejscowienie na zewnątrz skrzynki oświeceniowej oświetlenia
ulicznego Wierzchucinie Królewskim numer 1. Dotychczasowe wejście na teren gdzie
obecnie znajduje się transformator wejście jest bardzo skomplikowane.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński –Pani radna Holka.
Radna Pani Mirosława Holka – Bardzo zaniepokoił mnie list, który otrzymałam od
mieszkańców gminy. Pozwolę sobie go na początek odczytać. Szanowna Pani
Radna Mirosława Holka. Ze względu na skargi mieszkańców gminy na Zarząd Dróg
Gminnych, który nie wykonuje swoich obowiązków m.in. bieżącego utrzymania dróg,
usuwania krzaków i wykaszania poboczy chcemy zapytać co jest tego powodem?
Składamy wniosek o udostępnienie informacji publicznych o wynagrodzeniu,
premiach, nagrodach i awansach kierownika Zarządu Dróg Gminnych opłacanego z
pieniędzy publicznych oraz informacji jak często radny Koper korzysta z uprawnień
do zwolnienia z pracy celem wykonania mandatu radnego. Informacje te prosimy za
ostatnie 5 miesięcy to jest od pierwszego kwietnia 2019 roku. Pytamy również
dlaczego samochód służbowy drogówki godzinami stoi pod urzędem zamiast
pracować na drogach?

I dlaczego wykorzystywany jest do obsługi festynów!

Pytamy o to, ponieważ dochodzą nas niepokojące informacje, że wydział drogowy
generuje spore straty - prosimy o udostępnianie wyników finansowych Zarządu Dróg
Gminnych w rozbiciu na miesiące. Żądamy też dostępu do księgi drogowej Zarządu
Dróg Gminnych, w której powinny znajdować się informacje o comiesięcznym
objeździe dróg ich stanie faktycznym, przejechanych kilometrach oraz daty. Prosimy
również urząd miasta o wglądu do faktur i informację ile ta usługa kosztuje co
miesiąc podatników. Dostęp do tych informacji prosimy przekazać w trybie
niezwłocznym w celu uniknięcia możliwości konfabulacji i podejrzenie o manipulację.
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Z poważaniem zatroskani mieszkańcy.
W związku z tym składam wniosek w związku z otrzymanym listem od zatroskanych
mieszkańców Gminy Koronowo proszę o udostępnienie w trybie natychmiastowym
następujących dokumentów za rok 2019:
- informacji o wynagrodzeniu, premiach, nagrodach i awansach kierownika Zarząd
Dróg Gminnych;
- informacji jak często radny Artur Koper korzysta z uprawnień do zwolnienia z pracy
cele wykonywania mandatu radnego oraz na czyje zlecenie lub na podstawie jakich
pism?
- wyniku finansowego Zarządu Dróg Gminnych w rozbiciu na miesiące;
- zestawienia faktur wystawionych za comiesięczny objazd dróg za 2019 rok;
- wglądu do księgi drogowej Zarządu Dróg Gminnych.
Proszę także o wyjaśnienie dlaczego samochód drogówki godzinami stoi pod
urzędem zamiast pracować na drogach?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński –Pani Radna Szulta-Romaniuk.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Ja mam dwa wnioski. Pierwszy wniosek
dotyczy zamontowania ogólnodostępnych ulicznych koszy na śmieci w Tryszczynie
przy ulicach Długiej oraz ul. Wteleńskiej na całych swoich długościach. Przyczyni się
to do zwiększenia estetycznego wyglądu miejscowości Tryszczyn, a tym samym
naszej gminy. Wielokrotnie wcześniej, pragnę to nadmienić, występowałam do
zakładu gospodarki komunalnej o montaż kolejnych koszy w naszej miejscowości.
Jednak zawsze padały wyjaśnienia, że to później, że nie ma teraz na to funduszy. To
już kolejny rok, a niestety przylegające pola są zaśmiecane i śmieci jest coraz więcej.
Kolejny wniosek to jest prośba o wydanie opinii o stanie kanalizacji w ulicy Jaworowej
w Tryszczynie. Wnoszę o skrupulatne sprawdzenie kanalizacji biegnącej wzdłuż ulicy
Jaworowej w Tryszczynie. W związku z rozpoczęciem inwestycji „Przebudowa drogi
gminnej ul. Jaworowa w Tryszczynie”. Dzisiaj już były pomiary. Są wbite słupki.
Pragnę nadmienić, że wyżej wymieniona kanalizacja powstała na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mieszkańcy wielokrotnie
monitowali w sprawie zalewania przylegających posesji. Wiadomo mi, że
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wykonywane są okresowe przeglądy tego odcinka kanalizacji. Niemniej proszę o
pisemną opinię w sprawie stanu

kanalizacji na ulicy Jaworowej, aby powstająca

aktualnie inwestycja, czyli nowa nawierzchnia asfaltowa nie została w kolejnym roku
rozkopana celem przeprowadzenia ewentualnych napraw kanalizacji.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy ktoś jeszcze? Pan
Guziński.
Zastępca przewodniczącego Rady – Pan Bogusław Guziński - Ja mam jedno
zapytanie i dwa wnioski.
Pierwsze zapytanie w sprawie kosztów i terminu remontu dachu budynku świetlicy
remizy OSP w miejscowości Huta - to jest jeden budynek. Treść zapytania: W
związku z wcześniejszymi deklaracjami Pana burmistrza składanymi mieszkańcom
miejscowości Huta oraz wypowiedzią telewizyjną na początku sierpnia bieżącego
roku pytam czy realny jest remont do końca bieżącego roku dachu na budynku
świetlicy oraz remizy OSP. Dodatkowo pytam czy określono przybliżony koszt
realizacji tego remontu?
Pierwszy wniosek w sprawie ujęcia w planach inwestycyjnych gminy na najbliższe
lata budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sitowcu. Treść wniosku:
Na początku 2019 delegacja Rady Rodziców SP w Sitowcu przedłożyła Panu
burmistrzowi pismo o uwzględnienie w planach gminy budowy boiska sportowego
przy wymienionej szkole. Uznaję ten wniosek za uzasadniony, gdyż boisko to będzie
przydatne uczniom oraz mieszkańcom z sąsiednich miejscowości.
Trzecie to przedstawiam pewien wniosek. Wniosek jednocześnie stanowiący prośbę.
Wniosek ze strony zarządu rady miejskiej. My jako zarząd podpisaliśmy ten wniosek,
a i część radnych. W drugiej, że tak powiem części była przedstawiona możliwość
podpisania, ale nie było takiej woli. Szanowny Pan Patryk Mikołajewski Burmistrz
Koronowa w związku z wydanym przez Pana zarządzeniem w sprawie nowego
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koronowie, którym zmniejszył
pan ilość etatów pracowniczych w biurze rady z dwóch na jeden etat, zwracamy się
z wnioskiem o przywrócenie drugiego etatu w Biurze Rady Miejskiej w Koronowie.
Przypomnę, że to te zmiany organizacyjne nastąpiły 31 lipca bieżącego roku.
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Potrzeba

dwóch

etatów

jest

bezdyskusyjnie

i bezwzględnie

podyktowana

koniecznością wykonywania obszernego zakresu zadań realizowanych w biurze rady
miejskiej (między innymi obsługa kancelaryjno- techniczna i merytoryczna rady
miejskiej i komisji rady miejskiej, nadzór nad prowadzeniem techniki prawodawczej
w projektach

aktów

prawa

miejscowego

przygotowywanych

przez

komórki

organizacyjne gminy; przekazywanie właściwym jednostkom do oceny, realizacji
i wiadomości podjętych przez radę miejską aktów prawa miejscowego, postanowień
proceduralnych, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii; przekazywanie aktów prawa
miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego; organizowanie i obsługa narad i spotkań zwoływanych przez
przewodniczącego rady miejskiej, jego zastępców i przewodniczących komisji rady
miejskiej; prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej składanych przez radnych; prowadzenie
rejestrów:

uchwał

rady,

wniosków

i interpretacji

rady

miejskiej,

jednostek

pomocniczych gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, klubów radnych;
wykonywanie zadań związanych z referendami, wyborami do Sejmu i Senatu RP,
Prezydenta RP i samorządu terytorialnego, stosownie do obowiązujących przepisów
przy współudziale pozostałych komórek organizacyjnych urzędu, w tym realizacja
zadań

zgodnie

z

kalendarzem

wyborczym;

przygotowywanie

sprawozdania

z wykonania uchwał rady miejskiej w okresie półrocznym, rocznym i kadencyjnym;
dokonywanie zakupów w ramach budżetu rady miejskiej, wprowadzenie na BIP
informacji wynikających z zakresu wykonywania zadań oraz z zakresu rady miejskiej;
archiwizacja; prowadzenie sprawy związanych z ubezpieczeniem budynków i mienia
gminy oraz ubezpieczeniem strażaków OSP; organizacja spotkań; przedsięwzięć
kulturalnych organizowanych dla pracowników i emerytów urzędu finansowanych
z funduszu socjalnego; współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Koronowo –
sołectwa, OKSM-y; nadzór merytoryczny nad środkami wydawanymi przez OKSM-y,
przyznanymi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie oraz inne prace zlecone
przez burmistrza, zastępców burmistrza i sekretarza gminy). Ponadto, poza tak
obszernym zakresem wykonanych zadań,
czasochłonnego

protokołowania

również ze względu na konieczność

wszystkich

spotkań

radnych,

bieżącej

wielopłaszczyznowej współpracę z Radnymi Rady Miejskiej w Koronowie oraz
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obowiązek

zapewnienia

odpowiedniej

obsługi

i

realizacji

zadań

w

wyżej

wymienionym biurze, nasz wniosek argumentujemy także tym, iż wieloletni,
doświadczony i znający specyfikę pracy Przewodniczący Rady Miejskiej w
Koronowie poprzednich kadencji Pan Włodzimierz Domek również wnioskował o to,
aby (po odejściu na emeryturę jednej z dwóch pracownic biura rady) przywrócone
zostały w tym miejscu dwa etaty. Jako prezydium rady, w imieniu własnym oraz
Radnych Rady Miejskiej w Koronowie zwracamy się z prośbą o pozytywne
rozpatrzenie naszego wniosku.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński –Pani radna Karwat, poproszę.

Radna Pani Katarzyna Karwat -

Ja sobie pozwolę tak na gorąco na wniosek

po wysłuchaniu tego wszystkiego co wszyscy wysłuchaliśmy. Rozumiem, że na razie,
przynajmniej na razie, utworzenie w całej gminie sieci torów i peronu w każdej
miejscowości jest niemożliwe. Póki co. Pan burmistrz się ze mną zgodzi. Wydaje mi
się, że jest w tej chwili już bezdyskusyjna potrzeba utworzenia, przy ratuszu myślę,
wydziału Kolejnictwa, Infrastruktury Drogowej i Transportu Publicznego. Na czele
tego

wydziału mógłby stanąć pan Rafał Wąsowicz. Myślę, żeby to rozwiązały

całkiem sporo takich problemów. Myślę, że mój wniosek jest równie dobrze zasadny
jak wszystkie wnioski komisji społecznej, która już teraz mówiąc zupełnie serio
wykonała naprawdę mrówczą, galerniczą pracę nad ich przygotowaniem. Też
zupełnie serio chylę czoła przed wszystkimi członkami za tak wnikliwe pochylenie się
nad problemami naszej gminy.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Pan radny Skotnicki, proszę.

Radny Pan Tomasz Skotnicki

- Składam wniosek, w związku z otrzymaną

odpowiedzią na moje pismo z dnia 27 maja bieżącego roku w sprawie działalności
Parku Przemysłowego w Koronowie - modelu funkcjonowania oraz jego przyszłości.
Ze wstępnych informacji, jakie otrzymałem w piśmie (tutaj jest numer) z dnia 16 lipca
bieżącego roku wynika, że gmina poniosła wydatki na terenie parku przemysłowego
w kwocie 5 200 000,00 zł. Dochody ogółem jakie wpłynęły do budżetu za ostatnie 6
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lat to jest 745 000,00 zł około. Mając na uwadze powyższe dane, nie ma przesłanek
świadczących o tym, że ta inwestycja zakończy się sukcesem. Proszę Pana
Burmistrza o analizę dokumentów posiadany przez gminę w celu otrzymania
odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, czy sposób realizacji tego zadania w ogóle
mógł gwarantować sukces? Sukces, który powinien się przejawiać tym, że na terenie
parku pojawiłyby się nowe inwestycje gwarantujące miejsca pracy, a co za tym idzie
wpływ do budżetu gminy, ponoszone nakłady inwestycyjne zwracałyby się znacznej
części i stanowiły źródło kolejnych inwestycji. Chciałbym wiedzieć: czy to zadanie
przy takim podejściu, jakie było robione, z góry było skazane na niepowodzenie?
Kolejne wątpliwości nasuwają się po analizuje stanu nieruchomości, jakie gmina
posiadała i jeszcze posiada na terenie parku. W którym momencie gmina zamierzała
kupić ziemię w celu tworzenia i rozbudowy strefy przemysłowej? Czy mając około 1,6
ha ziemi istnieją postawy do rozwoju systemu inwestycyjnego gminy? Dlaczego
prywatni przedsiębiorcy zakupili grunty od Skarbu Państwa, a Gmina Koronowo tego
do tej pory nie uczyniła? W jaki sposób realizowana była strategia wsparcia i
promocji Parku Przemysłowego w Koronowie wśród potencjalnych inwestorów?
Powyższe zagadnienia są szczególnie istotne dla funkcjonowania Gminy Koronowo,
gdyż lata kolejne, a w najbliższej perspektywie rok przyszły 2020, dla dochodów
naszego budżetu będą szczególnie ważne.

Trzeba będzie uwzględnić przy

planowaniu budżetu zmniejszone dochody np. z tytułu podatku PIT, możliwe
zachwiania

i

spowolnienie

gospodarcze,

a

także

dużą

presję

wydatkową

i inwestycyjną jaka z naszej strony czyli mieszkańców i radnych będzie na Pana
burmistrza.
Druga taka rzecz wspólna. To nie jest wniosek, to taka informacja, taka prośba.
Szanowny Panie burmistrzu, wszyscy tutaj obecni, chciałbym odnieść się troszeczkę
do dyskusji jaka miała miejsce na ostatniej sesji rady miejskiej, która została
wywołana przez pana Bogusława Guzińskiego, a dzisiaj też została poruszona przez
Panią skarbnik i Pana radnego Szlagowskiego. Na poprzedniej sesji nie był to czas
na rozważania, ponieważ żegnany był nasz kolega - radny rady miejskiej. Chciałbym
się podzielić tutaj moimi przemyśleniami w kontekście rozpoczynających się już
niedługo prac nad przyszłorocznym budżetem. Słyszymy wiele głosów naszych
kolegów o konieczności uruchamiania nowych inwestycji, o wielu potrzebach

50
naszych mieszkańców, co między innymi przed chwileczką usłyszeliśmy z komisji
nfrastruktury tej społecznej. Widzimy jakie są wielkie zaniedbania. Ostatnio słyszałę o
tym, że Pan burmistrz i Pani skarbnik bardzo ograniczają wydatki, że burmistrz nic
nie robi, że należy zwiększyć deficyt budżetowy. Postanowiłem poruszyć w tym
wystąpieniu kilka tematów związanych z budżetem i tym, że jego uchwalenie na rok
przyszły

będzie

bardzo

trudne.

Szczególnie,

że

nasze

apetyty,

naszych

mieszkańców, nas wszystkich tu obecnych są bardzo wielkie. Czasami mogą nas
kierować na ślepe tory. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że siła
nabywcza pieniądza dzisiaj jest mniejsza niż kilka lat temu i ciągle ona maleje. Pan
radny Gliszczyński w okresie urzędowania był zwolennikiem redukowania zadłużenie
gminy o czym Pani skarbnik wcześniej tutaj już nam powiedziała. Zresztą za
chwileczkę jeszcze jedną rzecz tu przytoczę. Dzisiaj żąda się większej ilości
inwestycji, nie patrzy się na skutki przeinwestowania oraz tego czy będzie nas na to
stać. Czyli co, zadłużać gminę na dużą skalę. Informacja o kosztach obsługi długu
publicznego w ostatnich 8 latach, które wynoszą ponad 7 milionów złotych. Pani
skarbnik to powiedziała, że to w ciągu roku prawie 800 000,00 zł. My za to płacimy
wszyscy tutaj obecni. Za te pieniądze moglibyśmy zrealizować wiele inwestycji:
wybudować drogi, sieci wodnokanalizacyjne i szkoły. To wszystko co jest
mieszkańcom potrzebne i o to co wnioskujemy i będziemy wnioskować. Rodzi się
pytanie czy można inwestować bez obligacji, kredytów i pożyczek z banków, które
kosztują. Notabene w budżecie widzę, że w dziale 757 jest zmniejszenie kosztów
obsługi długu. To dobry prognostyk. Tam jest 100 000,00 zł mniej, także bardzo
dobrze. Cieszę się z tego bardzo niezmiernie. Ostatnie lata pokazały, że ostatnia
emisja miała miejsce w 2016 roku, więc widzimy, że jednak można. To co się dzisiaj
wydarzyło, że wiedząc o tym wszystkim zmusza się aktualnego burmistrza do tego
żeby zadłużać się, po prostu. Kto weźmie za to odpowiedzialność. Poziom inwestycji
i on nie maleje. Doskonale to widzimy w budżecie inwestycyjnym. Dlaczego teraz
oczekujemy, żeby burmistrz Mikołajewski naprawił w ciągu jednego roku tego co nie
zrobiono przez ostatnie 12 lat. Wniosków jest dużo. Będzie się miał Pan burmistrz
nad czym pochylić. Praca jest mrówcza na wiele lat. Wniosków będzie pewno więcej,
ale czy wtedy też nie było takich potrzeb. Możemy się zastanowić, no przecież były,
to widać. A może poprzedni Pan burmistrz tylko obiecywał mieszkańcom i wcale nie
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miał zamiaru niczego realizować. A może miały być tylko realizowane mauzolea w
postaci wieży na Pieczyskach, basenu na 4 tory o głębokości większego brodzika
nazywanego krytą pływalnią? Czy stadionu lekkoatletycznego na ulicy Klasztornej?
Czy za te pieniądze? Czy te pieniądze są nasze? Czy za zapożyczone byśmy mieli
to zrobić? Kiedy to wszystko tak sobie analizujemy, cały czas powtarza się jedno
pytanie. Czy poprzedniemu burmistrzowi, a dzisiaj radnemu zależy tylko na dobru
gminy?

Czy tak naprawdę to co kiedyś robił

to była tylko walka polityczna za

wszelką cenę? Widziałem różnego typu wizualizacje. Myślałem że to jest zrobione.
Dzisiaj patrzę, że dopiero obecny burmistrz te rzeczy kończy tak naprawdę. Ostatnie
słowa kieruję do Pana burmistrza. Wniosków tych będzie do budżetu na pewno
ogromna ilość. Panie burmistrzu, Pani skarbnik proszę rozpatrywać prośby
mieszkańców gminy, składane także przez nas radnych, ale bardzo proszę o
dogłębną analizę korzyści z każdej inwestycji, bo tak jak w poprzednim wniosku
moim przytoczyłem zainwestowano w park przemysłowy ponad 5 milionów, a
dochodu mamy 700 000 na 5 lat czy na 6 lat czyli tam stówka z groszem rocznie,
więc nie wiem czy ta inwestycja kiedykolwiek tam się zwróci.

Czy te nasze

propozycje będą zasadę to ja nie mam wątpliwości. Będą. No na pewno będą
zasadne. Oczywiście potrzeby są duże. Czasy idą trudne. Wydaje nam się,
że jesteśmy w szczycie gospodarczym, ale ja już widzę. Zresztą nie jestem super
ekonomistą, pracuję w

jakieś tam firmie. Widać już pierwsze symptomy kryzysu

gospodarczego. Jeśli ktoś tego nie dostrzega to może się mocno zdziwić. Wiadomo,
że na megalomanię nas nie stać. Oczywiście wiemy, że przecież luksusy kosztują
każdego z nas. Przyjdzie na nie czas, mam nadzieję oczywiście też. Dzisiaj ludzie
potrzebują infrastruktury, dróg, wody i kanalizacji, co moi przedmówcy tutaj wyraźnie
podkreśli. Co było wyraźnie widać. Stan jest ogromny do zrobienia. Takie już mamy
czasy, że to jest XXI wiek. Każdy by chciał jeździć asfaltem, mieć wodę w domu,
żeby po nieczystości nie przyjeżdżała szambiarka, tylko żeby była kanalizacja. Basen
także by się przydał i to taki z prawdziwego zdarzenia. Chociaż wiadomo, że koszty
utrzymania basenu są ogromne. Wiele gmin, które ma basen, duże pieniądze
dopłaca do tego.

Niech projekt basenu będzie zrobiony z głową, w optymalnej

lokalizacji, po możliwie jak najniższych kosztach eksploatacji. O to Szanowni
Państwo tu wszyscy obecni proszę wszystkich was, siebie także, o rozwagę i
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odpowiedzialność przy konstruowaniu nowego budżetu. Będzie to budżet trudny z
wieloma wyzwaniami, z którymi będziemy się wszyscy tutaj musieli zmierzyć. Na
pewno dyskusja na komisjach i na radzie będzie bardzo burzliwa, ale mam nadzieję,
że wszyscy zachowamy zdrowy rozsądek.
Obrady sesji opuścił radny Pan Olech Raddatz. Obecnych 15 radnych.
O głos poprosił Pan Rafał Wąsowicz.
Przeprowadzono głosowanie (poprzez podniesienie ręki) dotyczące udzielenia
głosu Panu Rafałowi Wąsowiczowi.


za udzieleniem głosu było 15 radnych,



przeciwnych – 0 radnych,



wstrzymało się od głosu – 0 radnych.

Za zgodą rady udzielono głosu Panu Rafałowi Wąsowiczowi.
Pan Rafał Wąsowicz - dziękuję za możliwość zabrania głosu. Chciałem poruszyć
dwa tematy. Pierwsze chciałam się dowiedzieć od Pana przewodniczącego jaka jest
sytuacja bezpieczeństwa w Gminie Koronowo, ponieważ dwukrotnie w ubiegłym
miesiącu zgłaszałem potrzeba interwencji Policji? W jednym przypadku patrol był na
wypadku w Kotomierzu i nie miał kto przyjechać. W drugim przypadku też nie mógł
przyjechać ponieważ był gdzieś na innej interwencji. A chciałem przypomnieć,
że w 2012 roku kiedy zostałem pobity na stacji kolejowej wówczas również nie było
patrolu Policji w Koronowie. 40 minut czekałem na interwencję i Pan ówczesny
burmistrz

Stanisław

Gliszczyński

powiedział,

że

postara

się

poprawić

bezpieczeństwo. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, od 2012 roku jakie poczyniono
kroki, żeby bezpieczeństwo zwiększyć?

Jak jest zabezpieczone bezpieczeństwo

mieszkańców w mieście w momentach takich wyjątkowych kiedy patrol jest na innej
interwencji?
Drugie pytanie to odnośnie tego mostu kolejowego. Ja nie chciałbym żebyście
Państwo wszyscy odbierali to jako złośliwość, że tam co chwilę jest patrol Policji, czy
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też już teraz udało mi się ściągnąć z Bydgoszczy Straż Ochrony Kolei. Przyjeżdża
czteroosobowa ekipa i są dyżury kilka razy w tygodniu. W związku z tym, że w lutym
składałem pismo żeby zaproponować tymczasowo przejście przez most, ponieważ
most został naprawiony. Kolej się na to nie zgodziła. W związku z czym, no musimy
się trzymać jakiś ram prawnych. Jeżeli nie wolno to znaczy, że nie wolno. W związku
z tym no staram się, żeby tam jednak porządek był zapewniony i żeby ta młodzież
pijąca i rzucająca butelki tam jednak się nie pojawiała. Stąd też pomysł, żeby tę
kładkę drewnianą wybudować poniżej od Przyrzecza. Pytanie chciałbym uzyskać ile
było zgłoszeń i jakie były konsekwencje tych interwencji? Czy to były same
pouczenia? Czy były też mandaty nakładane na te osoby, ponieważ mandat za
przebywanie w tamtym miejscu to jest 500 zł.
Chciałem powiedzieć jeszcze jedną dobrą rzecz Pani radna Karwat mnie trochę
zaskoczyła, ale akurat dzisiaj dostałam też telefon z Ministerstwa Infrastruktury
z informacją, że nasza linia będzie miała podniesioną kategorie - z kategorii D
nieczynnej na kategorię wyższą i będzie zaliczona z powrotem do linii czynnych.
Ministerstwo Infrastruktury przekaże niezbędne środki żeby tą linię wyremontować.
Już jutro będzie pierwsza lustracja linii kolejowej, a w przeciągu dwóch tygodni będą
wyciągnięte wnioski Ile trzeba pieniędzy w to zainwestować i na 100%, tak mnie
zapewniono, będą to materiały stałe użyteczne ale po to żeby przynajmniej chociaż
50 na godzinę pociąg mógł tutaj jeździć.
Zastępca przewodniczącego Pan Bogusław Guziński – Czy w tej chwili mogę
odpowiedzieć Panu Wąsowiczowi Panie przewodnicząc?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Proszę bardzo.
Zastępca przewodniczącego Pan Bogusław Guziński – Na to pierwsze pytanie
odpowiadam, bo w zakresie drugiego będzie, że tak powiem krócej. Nie my jesteśmy
adresatami - pytanie i odpowiedź ile było interwencji na moście - tylko wiadomo, że
dotyczy to komisariatu policji. Natomiast to pierwsze to też nie bardzo może do
przewodniczącego rady tylko bardziej do Pana burmistrza, ale ja Panu odpowiem,
że mimo to poczuwamy się do tego, żeby stan bezpieczeństwa w Gminie Koronowo

54
też był naszym zadaniem i naszą rolą. Dlatego wspólnie z Panem przewodniczącym
podjęliśmy działania, a wcześniej ja sam. Tak przepraszam Panie burmistrzu mogę
skończyć.
Burmistrz Koronowo Pan Patryk Mikołajewski – Pytanie nie było skierowane do
Pana.
Zastępca przewodniczącego Pan Bogusław Guziński - Ale było skierowane do
Pana przewodniczącego.
Przewodniczący

rady

Pan

Stanisław

Gliszczyński

–

Panie

Burmistrzu,

przepraszam bardzo, udzieliłem głosu Panu Guzińskiemu. W związku z tym w tym
momencie udzielam głosu Panu Guzińskiemu.
Zastępca przewodniczącego Pan Bogusław Guziński
wcześniej występowałem jako radny do Policji

- Ja w tym zakresie

o to żeby zapewnić na wyższy

poziomie stanu bezpieczeństwa. Byłem zatroskany ilością wakatów w naszym
komisariacie, zakresem zadań jakie obejmuje ten komisariat (to znaczy są to 3 duże
gminy),

a i w ogóle ilością etatową, pomijając nawet te wakaty, ilością samych

etatów w komisariacie i do tego ilością radiowozów. Otrzymałem pismo bardzo
obszerne na moje wystąpienia i na moje zapytania od Pana Komendanta Miejskiego
Policji w Bydgoszczy, w którym zapewniał mnie, że bezpieczeństwo w Koronowie jest
na dobrym poziomie i nie mam się specjalnie martwić o wysokość wakatów bo ona
jest proporcjonalna do ilości wakatów w innych jednostkach. Natomiast też jakiś taki
wykład mi dano ile podejmuje się działań ze strony Komendy Miejskiej w Bydgoszczy
przesyłając tutaj jakby dodatkowe siły, wspomagając Komisariat Policji w Koronowie.
Nie byłem oczywiście usatysfakcjonowany taką odpowiedzią, ale taką odpowiedź
dostaliśmy.

Dodatkowo

chciałem

tylko

Panu

powiedzieć,

że

z

Panem

przewodniczącym byliśmy u Pana wojewody, aby prosić o takie wstawiennictwo
komendanta wojewódzkiego, żeby uzupełnić ten stan wakatów w Gminie Koronowo.
To jest tyle co my zrobiliśmy w ostatnim okresie czasu.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy ktoś jeszcze z radnych
chciałby zabrać głos? Przewodniczący Zarządu OKSM 3 z tego co pamiętam – Pan
Tomasz Piasecki.
Przewodniczący Zarządu OKSM nr 3 Pan Tomasz Piasecki - Nie chciałbym już
tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast bardzo bym prosił o przyjęcie wniosku
dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych, rowerzystów, matek z
dziećmi, ojców z dziećmi oraz niepełnosprawnych na wysokości skrzyżowania ulicy
Szosa Kotomierska z Jana Pawła II oraz Letniskową. To jest osiedle Pieczyska,
Tuszyny oraz przejścia przez jezdnię Szosa Kotomierska na wysokości firmy
Kolanko, Kawka. Tam brakuje bezpiecznego przejazdu, przejścia dla rowerzystów,
matek i ojców z wózkami z dziećmi oraz dla osób niepełnosprawnych. Bardzo bym
prosił żeby mieć to na względzie w najbliższej przyszłości.
Przewodniczący

rady

Pan

Stanisław

Gliszczyński

-

Bardzo

proszę

o

przygotowanie tych wniosków na piśmie i złożenia do biura rady. My przekażemy do
Pana burmistrza. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Skotnicki.
Zastępca burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Panie przewodniczący, czy mógłbym
szybko odpowiedzieć?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Przepraszam, ale

w kolejności Pan Skotnicki.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Przepraszam Panie burmistrzu, ale ja chciałem
tylko powiedzieć, że OKSM nr 3 na ostatnim posiedzeniu przekazywał komisji
finansów ten postulat. W związku z tam jeszcze z innym zapytaniem ja mam
przygotowane dokumenty i to zostanie oficjalnie zgłoszone do biura.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z tym, że jest
zgłoszone na dzisiejszej sesji to musi być w protokole z dzisiejszej sesji dobrze.
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Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ok rozumiem, ale ode mnie też pójdzie z komisji.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Pan burmistrz,
Zastępca burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Co do bezpieczeństwa, jeżeli chodzi
o przejście dla pieszych, bo podejrzewam, że o to chodzi, między Biedronką tutaj
a pieszo-jezdnią to będziemy rozmawiać bodajże w przyszłym tygodniu z zarządcą
budynku. Widzimy doskonale, że jest tam problem. Nie ma jak przejść na drugą
stronę.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Panie burmistrzu jeżeli mogę
prosić odpowiedzi na zapytania będą później. Teraz mamy punkt zapytania, wnioski
i informacje, w związku z tym …
Zastępca burmistrza Pan Piotr Kazimierski - Udzielił mi Pan głosu to
skorzystałem.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Myślałem, że chodzi

o informację. Czy jeszcze jakieś informacje, zapytania z Państwa strony? Nie widzę.
W związku z tym, pozwólcie Państwo, że na koniec jeszcze informacja którą
otrzymałem od mieszkańca Salna:

Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał: „Szanowny Panie
Przewodniczący niniejszym udostępniam i przekazuję Panu pismo z dnia 19 czerwca
2019

roku

skierowane

przeze

mnie

do Burmistrza

Koronowa

Patryka

Mikołajewskiego w sprawie wyemitowanego przez Telewizję Polską 29 maja 2019
roku programu „Alarm”, którego gospodarzem był Jacek Łęski. W drugiej części
programu o zagładzie pszczół głos zabiera burmistrz Patryk Mikołajewski.
Wyemitowany wyżej wymieniony program jest pomówieniem mnie o rzekome
zatrucie pszczół sąsiada, a w narrację według mojej opinii pomawiającą mnie o
zatrucie pszczół wpisuje się burmistrz Mikołajewski. Sprawa jak dotąd nie została
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wyjaśniona, a w piśmie z 15 lipca podpisanym przez burmistrza jestem nadal
lekceważony i w mojej ocenie kolejny raz pomawiany. Wobec powyższego proszę
o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu rady niniejszego pisma.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Nie wiem Panie burmistrzu
czy będziemy całość czytać

bo to są 3 strony. Będziemy mieli trochę czasu.

Natomiast są tam rzeczywiście informacje. Ja myślę, że ze swojej strony skieruje to
na komisje, żeby wyjaśnić. Pan burmistrz swoje stanowisko w tym momencie
przedstawi i będziemy mieli sprawę wyjaśnioną. Dobrze by było gdyby komisja
również podjęła i to komisja ochrony środowiska tak w tym zakresie i finansów
budżetu i rolnictwa. Te dwie komisje, dlatego, że jak gdyby ta sprawa tego dotyczy.
Zaproszenie również stron zainteresowanych byłoby tutaj jak najbardziej wskazane.
Czy tak możemy to przyjąć?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Udzielił Pan sobie głosu - proszę
mówić.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Co do tutaj monologu ze

strony Pana radnego Skotnickiego tylko powiem, że najlepszą obroną jest atak.
W związku z tym tak to przyjmuję i odpowiedź udzielił sobie Pan sam.
Jeżeli chodzi o wnioski, proszę pierwszy wniosek: proszę o przedstawienie
harmonogramu prac dotyczących bieżącego utrzymania dróg od miesiąca stycznia
do miesiąca sierpnia 2019 r. oraz harmonogramu prac do zrealizowania w
miesiącach wrzesień grudzień 2019 oraz szczegółowe rozliczenie prac i materiałów
użytych do tych wykonanych prac.
Drugi wniosek: w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o porządku
i utrzymaniu czystości w gminie proszę o przedstawienie propozycji harmonogramu
podejmowanych w najbliższym okresie działań w tym wyżej wspomnianym zakresie.
Trzecie: zwracam się z wnioskiem o udostępnienie pełnej korespondencji pomiędzy
urzędem a Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” oraz urzędem marszałkowskim
w sprawie zadania „Poprawa atrakcyjności turystycznej kąpieliska w Koronowie Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim - część I” z uwzględnieniem informacji kto
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podjął decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy na dofinansowanie? Z jakiego
powodu i dlaczego nie powiadomiono o tej decyzji radnych Rady Miejskiej
w Koronowie.
Czwarty wniosek: zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji w zakresie
aktualnych wynagrodzeń kierownictwa urzędu z wyszczególnieniem wszystkich
składników i kwot składających się na to wynagrodzenie. Chodzi mi o zastępców
burmistrza, skarbnika i sekretarza i kierowników, którzy zgodnie z przepisami również
podlegają tej informacji.
Zapytania – pierwsze: jakie kancelarie prawne obsługują urząd i podległe jednostki
organizacyjne gminy? Proszę o wykaz, w które dni jaki radca, w jakiej jednostce i
w jakich godzinach? Proszę również o podanie wszystkich składowych kosztów
ponoszonych na wyżej wymienioną obsługę?
Drugie zapytanie: kiedy przedsiębiorca może liczyć na zrealizowanie zadań
wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2017 roku,
a nakładających na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Sp. z o.o. będącej zarządem dróg. Chodzi tutaj o paragraf drugi punkt 17. Wniosek
był złożony na początku lipca 2019 roku, a dotyczy działki drogowej 1843
stanowiącej własność Gminy Koronowo.
Trzecie: czy prawdą jest że Prezes ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o w dniu 26 czerwca
był w pracy, a nie jak Pan na sesji rady miejskiej 26 czerwca przekazał cytuje „Pan
prezes jest na urlopie bo mu się to należy jak psu buda”.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z wyczerpaniem
tego punktu przechodzimy do punktu 19 składanie interpelacji.
19. Składanie interpelacji.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Kto z Pan, Panów radnych

chciałby złożyć interpelację. Nie widzę. W związku z tym zamykam ten punkt.

20. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
porządku obrad sesji, Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki

dwudziestego
Publicznej

w

Koronowie.

Poproszę

Panią

Dyrektor

Joannę

Jarzewską

o przedstawienie informacji.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie. w Koronowie Pani Joanna
Jarzewska przedstawiła ww. informację.
Informacja stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy mamy jeszcze jakieś
pytania do tego sprawozdania? Proszę bardzo Pan radny Skotnicki.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Pani dyrektor mam dwa krótkie pytania. Na te
77 823 wypożyczenia składają się też wypożyczenia elektroniczne, czy tylko
fizyczne?

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie w Koronowie Pani Joanna
Jarzewska

- Na 77 823 jednostek inwentarzowych składają się tylko książki,

czasopisma i dokumenty elektroniczne, ale to są książki na CD, czyli to jest
inwentarz druków elektronicznych. Natomiast wszystkie pobrania zdalne są osobno.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Drugie pytanie dotyczące stanu etatowego
w bibliotece – jak to w tej chwili wygląda?

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie. w Koronowie Pani
Joanna

Jarzewska

–

Biblioteka

zatrudnia

13

osób.

Na

stanowiskach

merytorycznych jest 8 bibliotekarzy. Natomiast etatowo wygląda to 9,8 etatu, ale tak
podkreślam, że mamy bibliotekę główną i 4 filie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuję bardzo, dziękują
Pani dyrektor. Gratuluję, proszę podziękować pracownikom za wielki trud i bardzo
dobre wyniki. Czy jeszcze jakieś pytania w tym zakresie sprawozdania. Nie widzę.
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21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Panie przewodniczący
ze względu na bardzo dużą ilość tych zapytań i wiele naglących tematów poprosimy
o 20 minut przerwy abyśmy mogli maksymalnie przygotować się do tego i
odpowiedzieć na wszystkie pytania. Biorąc pod uwagę, że mamy tutaj zarówno i
przedstawicieli OKSM-ów, którzy składali zapytanie, komisji infrastruktury i radnych
żebyśmy mogli jak najwięcej odpowiedzieć.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym ogłaszam
20 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Jeżeli chodzi tutaj o
wniosek Pana Piaseckiego, jak najbardziej tak jak mówiłem już wcześniej, ale
powtórzę na przyszły tydzień planujemy rozmawiać z zarządcą obiektu Biedronki po
to aby wykonać tam przejście. Projekt taki został zatwierdzony. Takowego nie
przewiduje, więc też będziemy rozmawiać na to, aby Biedronka wytyczyła miejsce,
gdzie faktycznie można by było przejść. Bo widzimy i też mieszkańcy na zgłaszają.
Dziwią się, że tak zostało to wykonane, że nie ma możliwości przejścia bezpiecznie
ze ścieżki pieszo-rowerowej do budynku Biedronki.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do przejścia na drodze
krajowej 56 , tak jak Pan Panie Tomaszu zapewne wie zabiegałem o to będąc
jeszcze radnym. Jest to uwzględnione w planie przebudowy drogi 56. Apelowaliśmy o
to żeby to przejście przeniesiono bliżej ul. Nadrzecznej i tam też oświetlenie i
przejście normalne z sygnalizacją świetlną. Także jest to złożone przez nas.
Będziemy się spotykać z projektantem na bieżąco i zobaczymy czy to będzie
dotrzymane przez projektantów.
Tomasz Piasecki - Jeżeli chodzi o przejście przez drogę krajową 56 od strony tutaj
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sklepu Lewiatan są pobudowane schody betonowe bez możliwości podjazdu. Kłopot
w tym, że rodzice z dziećmi z wózkami oraz osoby niepełnosprawne, rowerzyści
sobie radzą. Ale tutaj pojazdy dwukołowe mają problem, żeby tam właśnie
podjechać.

Być

może

proste

rozwiązanie

jakieś

nadlanie

betonem

bądź

pobudowanie stalowego rozwiązało by na krótko tą sprawę do czasu modernizacji
drogi DK 56.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Zgadzam się z Panem, tylko

dobrze Pan wie nie możemy inwestować na cudzym gruncie. Ale Pana sugestie
przekażemy do generalnej dyrekcji, czyli do zarządcy drogi aby to w trybie pilnym
wykonał.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski- Co do wniosku radnego
Skotnickiego na temat informacji, na temat parku przemysłowego to prosimy wtedy
aby już dzisiaj Pan przewodniczący do następnej sesji wprowadził punkt pn.
sprawozdanie z utworzenia, kosztów działalności Parku Przemysłowego w
Koronowie. Postaramy się tam, myślę, że … inaczej przygotujemy dogłębnie materiał
również dla radnych do wzięcia do poczytania, żebyście tutaj też Państwo widzieli
dokładnie jak to wygląda jeżeli chodzi o park przemysłowy.
Co do zapytań Pani Szymańskiej pozwolimy sobie najpierw odpowiedzieć na
zapytanie tego co zgłaszali sołtysi, że dzieci nie pojechały. Tutaj poprosimy żeby pani
Katarzyna Wróbel odpowiedziała, gdyż jest odpowiedzialna za realizację funduszów
sołeckich. I tak nie do końca pokrywa się ta informacja, którą Pani przekazała z tym
co tutaj wiemy, że było, ze stanem faktycznym.
Inspektor Pani Katarzyna Wróbel – W myśl przepisów ustawy o funduszu sołeckim
zadanie może być zrealizowane po spełnieniu łącznie trzech warunków: 1. Musi to
być zadanie własne gminy, 2. Musi służyć poprawie życia wszystkim mieszkańcom,
3. Musi być zgodny ze strategią rozwoju gminy. Gmina Koronowo takowy dokument
posiada, a więc też musi być zadanie wypełnione. Nie spełnienie choćby jednego z
tych warunków skutkuje tym, że zadanie nie może być realizowane i w kontekście
uchwał, które zapadły w ostatnich czasach w ostatnim czasie w zasadzie kolegium
regionalnych izb obrachunkowych, które poinformowałam sołtysów o fakcie, że
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zadanie taki mogą być realizowane. Ale finansowanie dotyczyć może tylko i
wyłącznie udziału dzieci w tych przedsięwzięciach jako forma, niestacjonarna forma
edukacji. Opiekunowie czy też osoby dorosłe, rodzice biorący udział w tego typu
przedsięwzięciach ich jakby wydatek nie może być sfinansowany ze środków
funduszu sołeckiego. I tutaj do sołtysów czy też rad sołtysów należała decyzja. Czy
takie zadanie będzie zrealizowane, czy też nie. Niektórzy z sołtysów co się teraz
dowiaduje postanowiło z tego powodu zrezygnować z zadania. I odwoływało
wycieczki. Takie jest stanowisko i tutaj taka decyzja została, taka informacja, że
zostały przekazane sołtysom. To z decyzji sołtysów czy rad sołtysów. Nie potrafię
powiedzieć kto podejmował tego typu decyzje. Bo nie byłam przy ich podejmowaniu.
Wiem, że sołectwa nie realizowały tych zadań. Właśnie z powodu niefinansowania
kosztów uczestnictwa opiekunów i osób dorosłych, rodziców, którzy biorąc pod
uwagę, mając do wglądu listę obecności niekiedy było tak, że to było 50% osób
dorosłych, 50% dzieci.
Radna Pani Ewa Szymańska – A jak może Pani sobie wyobrazić jadąc na
wycieczkę z dziećmi, czy też na basen, czy do kina bez opiekuna. Przecież same
dzieci nie pojadą na tą wycieczkę i druga sytuacja jest taka, że zostaje to zmienione
w ciągu roku. Chodzi głównie też o moje sołectwo Wiskitno. Gdzie rodzice doskonale
wiedzieli, że jest zaplanowane w funduszu sołeckim taki wyjazd. Teraz Panią sołtys
dopytują i radę sołecką. Mi chodzi o to po prostu o podstawę. Czy ewentualnie jakieś
pismo skoro tutaj Pani rzekła, że to regionalna izba obrachunkowa. Czy mogą na
piśmie dostać sołtysi taką informację? Bo zbliżają się też zebrania wiejskie i wydaje
mi się, że na pewno będą żądać od sołtysa, czy też od rady sołeckiej takiej
informacji.
Pani Katarzyna Wróbel Inspektor Urzędu Miejskiego w Koronowie – Ja
poinformowałam właśnie o uchwale kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy sołtysów jako podstawę tutaj prawną. No nie mniej jednak, no sołtysi tak
zdecydowali.

Rozumiem dzieci muszą mieć opiekunów. Ale fundusz sołecki jest

specyficznym funduszem. To nie są środki tak jak są realizowane. Środki z funduszu
sołeckiego nie są realizowane na tych samych zasadach. Na dokładnie takich
samych zasadach jak środki z bieżących wydatków budżetu gminy. One podlegają
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przepisom szczególnym. Czyli przepisom ustawy o funduszu sołeckim. I tutaj te trzy
warunki muszą być spełnione. Jako formę niestacjonarnej edukacji. Nie możemy pod
to podpiąć oczywiście opiekunów, ani osób dorosłych. Tutaj mając na względzie
przepisy, przepisy ustawa oświatowych. No nie udało by się nam z tego wybrnąć.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński - Ja
mam takie pytanie, czy to jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy?
Pani Katarzyna Wróbel Inspektor Urzędu Miejskiego w Koronowie – Nie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński – A
czy moglibyśmy otrzymać kopie tej uchwały? Łącznie z odpowiedzią dla Pani radnej.
Jeżeli mogę prosić również dla mnie.
Pani Katarzyna Wróbel Inspektor Urzędu Miejskiego w Koronowie - Oczywiście
tak.
Radna Pani Ewa Szymańska – Może ostatnie już zapytanie. Czy nie można tego
wprowadzić od nowego funduszu sołeckiego, czyli na rok 2020? A dać zrealizować
tym sołectwom, które po prostu chciały wyjechać. Bo ja nie ukrywam, że Wiskitno na
pewno by chciało. Są rodzice i dzieci bardzo tym zainteresowani. Tym bardziej, że
jeden wyjazd był i był taki drugi zaplanowany na sierpień czy przełom września.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Sprawa wygląda w ten
sposób. Dzieci jak najbardziej z funduszu sołeckiego ich wyjazd będzie pokryty.
Opiekunowie, rodzice muszą za siebie zapłacić. Nie możemy tego przesunąć na
przyszły rok, gdyż byśmy w tym roku, tak naprawdę kłania nam się dyscyplina
finansów publicznych. Złe wydatkowanie środków spowodowałoby w momencie
kontroli RIO no sprowadziłoby zagrożenie dla gminy. Albo nawet tak i dla sołectwa.
Nie możemy tego

zrobić. Jeżeli mamy interpretację z regionalnej

izby

obrachunkowej, że tak zrobić nie można, to tak zrobić nie można. Tutaj mimo
naszych szczerych chęci dzieci jak najbardziej zawsze, ale opiekunowie muszą
zapłacić za siebie.
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Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek -

Jest jeszcze inna rzecz. Te wydatki są

refundowane. Na pewno Państwo zapoznali się z projektem, w tym momencie już
uchwałą zmieniającą budżet. Tam jest refundacja środków. Wojewoda KujawskoPomorski jest upoważniony do kontrolowania wydatków w ramach funduszu
sołeckiego. Takiej kontroli przez ostatnie cztery lata odkąd jestem nie było na
wydatkach

z

funduszu

sołeckiego. Ale

tak

kontrola

będzie

bo

one

są

przeprowadzane przez wojewodów. Bo muszą i teraz wyobraźmy sobie sytuację
kiedy się okaże, że część wydatków nie była zrealizowana w myśl wymogów, o
których przed chwileczką Pani Kasia Wróbel mówiła. Konsekwencją tego będzie
wydanie dokumentu na podstawie, którego nasza gmina zostanie zobowiązana do
zwrotu części dotacji. Czy tego Pani radna by chciała? Wraz z odsetkami, myślę, że
nie. Jeśli już wiemy, że tak jak Pani mówi było coś w przeszłości tak realizowane. Ale
dzisiaj posiadamy wiedzę, że to nie było dobrze. To znaczy, że dzisiaj mamy się
zgodzić. Róbmy jeszcze trochę do końca. Nie tak jak powiedziała Pani Kasia Wróbel,
tak i ja w tej chwili jeszcze może mocno to wyartykułuję. My nie zabroniliśmy
zrealizowania tego zadania. My po prostu powiedzieliśmy i zwróciliśmy uwagę, że
ono jest możliwe do zrealizowania w takiej formule. Dzieci jak najbardziej korzystają
z tych pieniędzy. Mają prawo, ustawa o oświacie jest zadaniem własnym, wskazuje
zadania własne gminy. I możemy to zrobić. Ale osoby, które nie spełniają tego
warunku powinny mieć sfinansowany z innego źródła uczestniczenie w takim
wydarzeniu. To jest oczywiste. Nie wiem czy te wyjaśnienia już Pani radnej
wystarczą.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński - Ja
myślę, że w tym przypadku możemy spróbować również wystąpić do Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z prośbą o interpretację. Bo jeżeli ta
interpretacja, którą Państwo macie nie jest z naszej regionalnej izby obrachunkowej
to to nam rozjaśni i wtedy nie będzie już problemów jeżeli chodzi o nowy budżet,
jeżeli chodzi o fundusz sołecki na rok 2020. I w podejmowaniu przez zebrania
wiejskie uchwały co do przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na zadania,
które będą tam realizowane.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Co do kruszywa na
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działce 57/19 no to mamy też informację, że częściowo kruszywo tak zebrane
należało też potraktować jako nielegalne składowisko odpadów. Część musiała
zostać przez zakład zutylizowana. Większość została zużyta na drogę Wiskitno –
Huta oraz Przyrzecze w kierunku przepompowni, która miała być tutaj bodajże w tym
momencie też remontowana.
Co do wniosku od sołtysa. Tutaj rozmawiałem też akurat z Panem burmistrzem. Był
wczoraj na zebraniu sołeckim w Byszewie. Sołtys takowego problemu nie zgłaszał.
Ale główny problem polega na tym, że nie może tam dojechać ani równiarka, ani
walec. Gdyż musi przejechać przez most, który ma nośność 5 ton. Więc nie może
żaden z takich sprzętów przejechać. Ma być, cały ten teren jest w trakcie
wykaszania. Musimy tam niestety robić to starą dobrą metodą „łopata, ziemia,
powietrze” trzeba to zrobić ręcznie. Tak jak mówiłem nie jest w stanie tam wjechać
ciężki sprzęt. Dlatego jest tez w realizacji to zadanie utrudnienie.
Co do przejęcia działki od KOWR-u. tych działek do przejęcia jest trochę więcej.
Więc jak najbardziej jest to w trakcie realizacji. Wiem, że są zagwarantowane środki
w funduszu sołeckim na ten cel. Więc będzie to zrealizowane.
Co do posesji nr 44 w Wiskitnie przekażemy to do oczyszczania miasta, gdyż to jest
ich zadanie. Skierujemy tutaj pytanie do Pani kierownik Kuropatwińskiej. Dlaczego
nie zleciła tego wcześniej? Skoro faktycznie tam jest takie zarośnięcie jak Pani
wskazuje. No i poprosimy, aby czym prędzej ten teren został przez oczyszczanie
miasta uporządkowany.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – tu jeszcze pytanie do Pani radnej
Szymańskiej. Na ostatniej komisji zadała Pani pytanie. Odpowiem Pani tutaj, a więc
jeśli chodzi o zestawienie delegacji zarządu, tak Pan Sławomir Marszelski Zastępca
burmistrza – delegacje za rok 2018 - 91,94 zł, za 2019 rok zawrotna suma 1.512,62
zł. Pan Piotr Kazimierski delegacja za 2019 rok 1.079, 73 zł. Burmistrz Mikołajewski
za zeszły rok 50,15 zł, za ten rok zawrotne 817,00 zł. Analogicznie rok poprzedni za
mojego poprzednika 2017 rok delegacje 17.732,78 zł. 2018 rok do 23 listopada
10.383,52 zł.
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Radna Pani Ewa Szymańska – Rozumiem, że ta odpowiedź dotyczyła mojego
wniosku z komisji rewizyjnej, tak? Ale to jeszcze nie jest wszystko. Bo ja tam do tego
pytania zakładałam dokumentacje potwierdzającą i upoważnienia na prowadzenie
pojazdu. Ja myślę, że skoro zadawałam to na komisji rewizyjnej to nie żeby Pan
zaoszczędził 8 zł, bo ja na ten znaczek mogę oczywiście te 8 zł dać. Ale proszę to na
piśmie żebym mogła przedstawić to na komisji rewizyjnej.
I jeszcze tutaj jeśli mogę. Jeśli chodzi o to kruszywo. Zadałam to pytanie dlatego, bo
jeżeli zostało ono pokruszone w zeszłym roku. Pytałam Pana Artura Kopra czy to
kruszywo może być wysypane na ta drogę, która ma być przejęta prze gminę?
Powiedział do mnie, że na pewno nie, bo tam się znajduje w nim wszystko. A dzisiaj
słyszę, że poszło na odcinek Huta - Wiskitno i na Przyrzecze. No to coś mijamy się
tutaj chyba z prawdą. Na jedną drogę można, na drugą nie można.
Obrady sesji opuścił radny Pan Tomasz Gordon. Obecnych 14 radnych.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Znaczy mówiłem część,
a na drogę, którą gmina ma przejąć, jeżeli nie jest naszą własnością, to nie możemy
tak naprawdę wydatkować środków publicznych, gdyż jest to niecelowe. Nie możemy
tak naprawdę utwardzać, równać dróg, które nie należą do gminy Koronowo.
Radna Pani Ewa Szymańska

- Dobrze, zgodzę się z tym. Z tym, że padła

odpowiedź od Pana Kopra, że to się nie nadaje na drogi. To dlaczego to poszło na
drogi.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Znaczy nie, tak jak

powiedziałem. Część musiała zostać zutylizowana, gdyż było tam bardzo dużo
śmieci. Tak powiedziałem wcześniej, bo tak było.
Co do wniosku Pani Karwat, jeżeli chodzi o schemat organizacyjny gminy pozostaje
to w gestii Pana burmistrza. Więc tutaj pozostawimy to pod przemyślenia Pana
burmistrza.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do zapytań radnego Gordona,
koszt wykonawczy Jarmarku Cysterskiego w tym roku opiewał na 80.000,00 zł. To są
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informacje od Pana dyrektora. W zeszłym roku to jest do sprawdzenia. Będzie
odpowiedź na piśmie.

Było to o 10.000,00 zł więcej. Teren, uprzątnięcie terenu

kosztowało przez naszą spółkę ZGKiM kosztowało 20.000,00 zł. Również Pan radny
otrzyma zdjęcia jak teren wyglądał przed porządkowaniem. I tak naprawdę komisja
rady była tam już zimą. Wspólnie rozmawialiśmy, że jest piękny teren miejski, który
wygląda jak Bangladesz. Nie obrażając Bangladeszu. Jeśli chodzi o dożynki gminne
koszt szacowany dożynek to jest około 40.000,00 zł. to była moja osobista decyzja.
Ale w tym parafia bierze część kosztów na siebie. Także będzie to mniej nas
kosztowało. A jeśli będą jakieś większe koszty to parafia, że tak powiem bierze to na
siebie, bo jest współorganizatorem.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Tam jeszcze było

zapytanie od Pana Gordona na temat szacowania suszy. Prace komisji są w toku.
Wniosków jest ponad 600 tak naprawdę złożonych. Czekamy też na dokładne
informacje, gdyż też nam bodajże ostatnio minister Ardanowski, że jeżeli będzie
oszacowane ponad 70%, to każdy rolnik otrzyma 1000 zł do hektara. Więc też tak
naprawdę to uwzględnimy. Chcemy jak najbardziej pomóc naszym rolnikom, gdyż
straty wszyscy widzieli gołym okiem. Wiemy jak to na polach wyglądało.
Co do radnego Guzińskiego – Co do boiska szkolnego w Sitowcu no to tutaj bardzo
dużą część pracy wykonał bodajże sołtys, który się tym zajął. Był to teren zaniedbany
od lat. Wyrównał, posiał, były przekazane bramki. Przepraszam to wtedy ja źle
zinterpretowałem boisko. To jest temat Pana burmistrza. Dobrze.
To teraz przechodzimy do zapytań radnej Holki.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Pani radna jeśli chodzi o

zapytania w sprawie koordynatora Pani powiedziała kierownika dróg miejskich, dróg
gminnych, przepraszam. To takie pismo i takie zapytanie proszę kierować do rady
nadzorczej reprezentowanej przez prezesa. Proszę też załączyć, to jest moja
sugestia osobista, ten list może również przerazi prezesa. No i mam nadzieję, że
prezes coś z tym zrobi. No zobaczymy. Czy również wywrze na nim takie wrażenie.
Jeśli chodzi o samochód Pana koordynatora, a właściwie kierownika pod urzędem.
To faktycznie współpraca pomiędzy ZGKiM – em spółką, a urzędem gminy przebiega
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wspaniale. Wprowadzamy nowe technologie, konsultujemy gruz, który będzie sypany
na drogi, konsultujemy wszystkie możliwe rzeczy. Stąd ten samochód. Jeśli
nieuważny obserwator zauważa, że on tam stoi ciągle. Praktycznie ja go nie
zauważam. Nie wiem tutaj tak za bardzo o co chodzi.
Jeśli chodzi o radnego Guzińskiego i petycję podpisaną przez kilku radnych. To
odniosę się tylko do tego zwrotu nie istnieje takowa przesłanka jak bezdyskusyjne i
bezwzględna konieczność wykonywania nowych zadań w biurze rady miejskiej.
Wszystkie zasugerowane w piśmie były dotychczas realizowane przez jedną osobę i
nie ma tam żadnych nowości w stosunku do tego co było przed 23 listopada.
Regulamin przywraca stan przed 22 listopada. Kiedy mój poprzednik wielce
czcigodny Pan Stanisław Gliszczyński przeniósł swoją osobistą sekretarkę do biura
rady. Dziwne, że dopiero wtedy. Regulamin organizacyjny pracy urzędu jest
wyłącznie moją kompetencją. Rozumiem pytanie i zatrwożenie ale jest to
indywidualna moja kompetencja. Przywraca stan sprzed tamtej kadencji. I taka była
moja intencja. Jeden pracownik o zakresie obowiązków, a nie dwóch pracowników o
tym samym zakresie obowiązków. Pani, która jest w biurze rady zostanie
wzmocniona przez pomoc administracyjną. Jak było poprzednio. Mam nadzieję, że
wyczerpałem ten temat.
Jeśli chodzi o boisko w Sitowcu podejmujemy kroki najpierw żeby usunąć usterki z
istniejącej strefy boiskowej. A właściwie to niebezpiecznej nawierzchni, która cały
czas podnosi się i stanowi zagrożenie. Więc jeśli usuniemy te wszystkie usterki
przystąpimy do organizacji pracy nad boiskiem. Zapewniam Pana.
Jeśli chodzi o dach w Hucie to tak jak powiedziałem do telewizji co Pan tutaj miał
okazję wspomnieć. Również będzie realizowane dzisiaj na radzie sołeckiej w Salnie
przedstawimy plany naprawcze ich dachu. Z ociepleniem tego dachu, z robotą
całościową opierzeniem i wszystkimi możliwymi robotami monterskim, które są
potrzebne. Huta jest druga w kolejce.
Poproszę o 20 minut przerwy na odpowiedzi na kolejne pytania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ogłosił 20 minut przerwy.
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Obrady sesji opuści Pan radny Artur Koper. Obecnych 13 radnych.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński po przerwie wznowił obrady
sesji.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Odpowiedź do Pani radnej

Szulty – Romaniuk. A więc Pani radna jednocześnie sołtys oczywiście skrupulatnie
sprawdzimy ciąg kanalizacyjny ul. Jaworowej. Jeśli chodzi o kosze na śmieci to
oczywiście zakupiliśmy część koszy. Dla Tryszczyna również. Są to kosze
praktycznie niezniszczalne. Musimy tylko ustalić, w których miejscach musimy je
rozlokować. Były zakupione na wnioski różnych sołectw. Również Tryszczyna.
Pamiętam naszą rozmowę. Także musimy tylko usiąść i zobaczyć, gdzie chcemy je
rozstawić.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Co do zapytania Pana
Henryka Borowicza. Co do wykonania kratki deszczowej w drodze gminnej.
Skonsultujemy to oczywiście z naszym zarządem dróg. Jeżeli będzie taka
konieczność jak najbardziej wykonamy taką aby udrożnić tamten teren.
Co do umiejscowienia skrzynki elektrycznej, gdyż znajduje się ona na terenie
prywatnym przekażemy tą sprawę do Pani Dominiki Glonek, aby niezwłocznie
dowiedziała się jakie to będą koszty ze strony gminy. Jeżeli chodzi o wystawienie
skrzynki na zewnątrz, aby była ona dostępna przez tutaj energetykę w razie jakiejś
tutaj awarii. Bo podejrzewamy, że tu jest problem z dostępnością do skrzynki w razie
gdy się coś popsuje.
Teraz mamy jeszcze w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym i powstawanie
młodzieżowej rady. Rozmawialiśmy już na ten temat z dwoma gminami, gdzie taka
rada młodzieżowa funkcjonowała i funkcjonuje. Tak naprawdę zastanawiamy się nad
formą, gdyż nie do końca jest to zawsze dobrze odbierane tak jak my tutaj jeżeli
chodzi o radę. Młodzież nie koniecznie dobrze czuje się według informacji, które
mam w takich sztywnych ryzach. Jeżeli chodzi o rozmowę tak tutaj w ławkach.
Musimy też rozstrzygnąć kilka zagadnień jeżeli chodzi o wiek, przedział młodzieży,
która mogłaby w tym uczestniczyć. Czy muszą oni chodzić do naszych szkół? Czy
mogą też do bydgoskich, a być z terenu gminy. I czy nie zrobić bardzie formy
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otwartej. W formie jakiegoś takiego panelu dyskusyjnego, burzy mózgów. Tak, takie
forum młodych żeby to było jednak bardziej przystępne dla osób młodych, a nie tutaj
stawiać ich na siłę w ławkach i kazać im obradować nad różnymi tematami.
I przechodzimy do zapytań społecznej komisji infrastruktury.
Co do hali targowej, o której była mowa w kampanii jak najbardziej tego postulatu nie
zapomnieliśmy. Dopieszczamy, że tak powiem miejsce i będziemy niezwłocznie jak
tylko pojawią nam się tutaj środki i zgoda rady. Będziemy chcieli oczywiście
przystąpić do tego aby wykonać taką halę targową w Koronowie. Bo myślę, że w
dzisiejszych czasach i w dobie XXI wieku jak najbardziej należy się to mieszkańcom
Koronowa i okolic, aby nie musieli cały czas tonąć po kostki w błocie. Tak jak to ma
miejsce na naszym targowisku po deszczach.
Radna

Pani

Elżbieta

Mojzesowicz-

Ja

myślę,

że

tu

w

uzgodnieniu

z przewodniczącym tej komisji wolelibyśmy odpowiedzi pisemne. Myślę, że Pan
Rafał Wąsowicz, jeśli Pan przewodniczący udzieli głosu, to bym bardzo poprosiła.
Za zgodą rady udzielono głosu Panu Rafałowi Wąsowiczowi.
Pan Rafał Wąsowicz

– Ja tylko krótko. Ja bym chciał tak jak rozmawialiśmy

odpowiedzi z całym szacunkiem Panowie na piśmie. W związku z tym, że o dbałość
o skrupulatne prowadzenie dokumentacji. A także później żebyśmy mieli porównanie.
Czy to co było powiedziane w odpowiedzi ustnej odzwierciedla odpowiedź pisemna. I
czy to jest wykonywane. Po prostu żebyśmy mieli nadzór nad realizacją naszych
postulatów.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Szanowna komisjo my nie
odpowiadamy na te wszystkie pytania i zagadnienia dlatego, że się spieszymy i
dlatego, że nie chcemy. Tylko taka ilość wniosków przepraszam najmocniej
sparaliżuje po prostu urząd. Chcemy nie dopuścić do tego dlatego pozwólcie
będziemy odpowiadać na bieżąco. Według naszej wiedzy. Jeśli na coś nie będziemy
potrafili odpowiedzieć odpowiemy na piśmie. Ale taka ilość wniosków sparaliżuje nam
po prostu cały wydział. A tego byśmy naprawdę nie chcieli. Mamy inne zadania do
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wykonania także uszanujcie to proszę.
Radna Pani Ewa Szymańska – Ja jeszcze odnośnie tych moich wniosków
dotyczących tego gruzu prosiłabym, bo też zaznaczyłam na tym wniosku o
odpowiedź pisemną żeby dołączyć dokumentację o utylizacji tego gruzu, który się nie
nadawał na wywiezienie na tą drogę. I dokumentację czy ewentualnie jakieś podpisy
wysypania tego gruzu na Przyrzeczu i na odcinku Huta – Wiskitno. A jeszcze z mojej
wiedzy chciałam zauważyć, że gruz nie jest własnością ZGKiM - u tylko jest
własnością gminy.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Najpierw w kwestii formalnej. Czy
to jest jeszcze część na składanie wniosków i rozwijanie swoich wypowiedzi?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Nie, udzieliłem głosu. Jeżeli
Pan burmistrz uzna, że nie to Pani radna złoży ten wniosek na piśmie w dalszej
części.
Bym prosił też, ponieważ składane są wnioski przez radnych, a nie odpowiadamy
komisji tylko odpowiadamy radnym. Tak, bardzo bym prosił. Bo to Pani radna
składała w imieniu tej społecznej komisji. W związku z tym żeby było to tez formalnie.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – No więc tak na odpowiedź do
Pani radnej Mojzesowicz ul. Letniskowa do osiedla Samociążek od osiedla Tuszyny
owszem będziemy pracować nad tym. Jeżeli już przejmiemy własność, całkowitą
własność do gruntu. Bo pas drogowy nie jest naszą własnością póki co.
Zastępca Burmistrza

Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Co do zapytania

radnego Pana Borowicza z pytaniem jaki udział środków finansowych w
infrastrukturę drogową z funduszy sołeckich. Podczas kampanii wyborczej na
spotkaniach wiejskich społeczność Gminy Koronowo była informowana, iż środki
finansowe funduszu sołeckiego nie służą budowie dróg gminnych, a integracji
mieszkańców wsi, rozwoju wsi. Budowa dróg gminnych jest obowiązkiem władz
gminy wobec mieszkańca. Czy w obecnej kadencji jest już zauważalny spadek
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udziału tych środków?
Jeżeli chodzi o spadek to oczywiście będziemy musieli zrobić stosowne wyliczenia ku
temu. Więc tą część odpowiemy na piśmie. Co do rozdysponowania środków no to w
głównej mierze mimo wszystko podejmuje tuta rada sołecka, która widząc
zaniedbanie na drogach bardzo często mimo wszystko przekazuje środki aby te drogi
naprawiać.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Uzupełniając, po tych zebraniach
sołeckich, w których już uczestniczyliśmy faktycznie rady sołeckie oddają bardzo
zauważalnie mniej środków na drogi niż do tej pory.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Kolejne pytanie. Na
jakim etapie jest rozwiązanie problemu spłaty kosztów wymiany dachu na świetlicy w
Samociążku?
Tutaj nasz bodajże wydział komunalny wystąpił o uzupełnienie dokumentacji przez
członków spółdzielni. Gdyż jest ona niekompletna i niestety nie pozwala nam na
chwilę obecną na wypłacenie całej kwoty. Aczkolwiek jak najbardziej zależy nam na
tym, aby dokonać tego jak najszybciej.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do zapytań o drogę krajową
nr 25, skręt z Nowego Dworu w stronę ul. Tucholskiej. Będziemy pisać oczywiście do
generalnej dyrekcji wniosek o ujęcie tego w planach modernizacyjnych.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Jeżeli chodzi o pytanie
co do projektu przebudowy drogi krajowej nr 243. W ubiegłym tygodniu gościł u nas
Pan Kielnik. Rozmawialiśmy w temacie tej drogi. Również na chwilę obecną wiemy,
że będzie przygotowana dokumentacja i również Pan dyrektor mówił, że będzie też
czynił starania, również i my aby w ciągu dwóch lat była ta droga również
wyremontowana. Projektu jako takiego gotowego jeszcze nie ma. Więc nie jesteśmy
w stanie odpowiedzieć, czy jest tam rondo, czy nie. Tak. Jeżeli poznamy szczegóły to
oczywiście wiemy w jakim stanie ta droga jest i przekażemy informację radnym jak
będzie wyglądała przebudowa tej drogi. W jakim kształcie ona jest zaplanowana.
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Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Co do mostu Samociążek –

Gościeradz zła nawierzchnia. Ustalamy właściciela tego mostu. Bo na chwilę obecną
stan prawny pokazuje, że jest to most widmo. Prawdopodobnie wybudowany jako
droga techniczna przy budowie elektrowni wodnej w Samociążku.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Co do planu budowy
przekładki dla kajaków w Samociążku. Myślę, że no tutaj nadrzędnym punktem
będzie ustalenie mimo wszystko właściciela gruntu pod Zalewem. Bo mimo wszystko
blokuje to jakiekolwiek konkretne inwestycje w zakresie Zalewu Koronowskiego. I
dopóki nie będziemy bądź my właścicielem, bądź znali właściciela trudno o
jakiekolwiek inwestycje, które będą naruszały grunt pod Zalewem. Gdyż nie
dostaniemy tutaj pozwolenia na budowę, ani nie będziemy w stanie wykonać
żadnych prac.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Jeśli chodzi o inwentaryzację

dróg gminnych. Owszem taka inwentaryzacja jest przeprowadzana wspólnie z
radami sołeckimi oraz z koronowskimi OKSM-ami.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Co do skrętu w ul.

Świerkową z ul. Pomianowskiego na chwilę obecną jest na etapie uzgodnień w
starostwie powiatowym organizacja ruchu dla całej gminy wykonana przez firmę
Lejman. Jak tylko dostaniemy ją zatwierdzoną będziemy uwzględniać wszystkie
uwagi tam uwzględnione przez firmę, która ten objazd po gminie wykonywała. Gdyż
jest tam dużo więcej wniosków również z Wtelna, z Okola, ze Stopki. Chociażby o
umiejscowienie nowych luster i tym podobnych rzeczy. Więc jak najbardziej jak
będziemy mieli te uzgodnienia, to będziemy również je realizować.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Co do fotoradaru na drodze w

Lucimiu. Na drodze nr 25 w Lucimiu to mogę Państwa zapewnić, że wspólnie z
Panem

radnym

Orlińskim

bezpieczeństwo przechodniów.

podejmujemy

już

pewne

kroki,

aby

zapewnić
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Co do parkingu przy
zbiegu ul. Tucholskiej i ul. Farnej większościowym właścicielem bodajże jest już
gmina. Czynimy prace ku temu aby przejąć ten teren w całości. Oczywiście w
ramach posiadanych środków też byśmy chcieli utworzyć w tym miejscu jak
najbardziej parking. Gdyż widzimy jaki jest kłopot jeżeli chodzi o parkowanie w
okolicach starego miasta. Wiecznie zakorkowany rynek, a tam ten parking nie
specjalnie przyciąga chęć pozostawiania pojazdów. Tym bardziej, że no mnożą się
prośby mieszkańców o wyłączenie ze strefy parkowania tutaj bodajże ul.
Sobieskiego.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do ciągu ul. Hoffmana
oczywiście zwrócimy się do zarządcy drogi o postawienie znaku z ograniczeniem. Co
do fotoradaru również wyślemy odpowiednie pismo na policję.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Co do etapu przejęcia
plaży w Samociążku od Enei czekamy, aż oni wykonają wyceny tych działek, gdyż
jest to też uzależnione od tego czy będą chcieli porozumieć się z gminą na przejęcie,
czy niestety będą chcieli je przeznaczyć na sprzedaż na wolnym rynku. Tutaj nie jest
problem tylko szaletów, ale też jest problem tego, że moglibyśmy na tej działce
umiejscowić przepompownię. Na chwilę obecną znajduje się ona na zapleczu działki
prywatnej. Niestety gmina musi ponosić cały czas z tego tytułu koszty. Byłoby to
idealne miejsce aby przenieść też tą przepompownię. Jak również wykorzystać stary
budynek po policji , po sklepie, który tam również był dla dobra mieszkańców. Gdyż
myślę, że byłaby to bardzo fajna lokalizacja chociażby dla drugiej świetlicy w tym
rejonie.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do ul. Dworcowej odcinka
brukowanego w stronę stacji PKP również jeśli chodzi o parkujące tam samochody
rodziców dowożących dzieci do szkoły jesteśmy, że tak powiem po ustaleniach z
Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie drogi krajowej 56. Gdzie
będzie zaprojektowany przy Szkole Podstawowej Nr 2 parking dla rodziców „Przyjedź
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wystaw dziecko pojedź”. To się nazywa jakoś z języka angielskiego ale wybaczcie
Państwo. Będzie to duże ułatwienie. Mam nadzieję, że wyeliminujemy wówczas ten
parking. A tutaj jeśli chodzi o sam ciąg ul. Dworcowej to planujemy parking miejski na
60 pojazdów również w ciągu tej ulicy.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Co do wybudowania
kładki wzdłuż mostu prowadzącego z Przyrzecza, że tak powiem do głównej części
Koronowa. Sam brałem udział w rozmowach z PKP. Nie chcą oni w żaden sposób
partycypować tutaj w kosztach wytworzenia. No tak naprawdę obarczają nas. Mówią,
że my tutaj jeżeli chcemy to możemy sobie wybudować. A co do osób chodzących po
moście to tak jak tutaj Pan Wąsowicz zgłaszał jest to karalne. Oni też się tym
zasłaniają. Twierdzą, że most grodzą, ale w żaden sposób nie będą uczestniczyć w
budowie takiej kładki. Myślę, że jest to też kwestia

kosztu i pochylenia się nad

tematem radnych jeżeli chodzi o przyszłe budżety.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do drogi powiatowej 1517 C
łączącej Nowy Dwór z Więzownem. Jeśli chodzi o zawieszanie się aut na wyjeździe
zwróciliśmy się do zarządców obu tych dróg o rozwiązanie tego problemu.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Co do przebudowy ul.

Igrzyskowej w Samociążku no to zwiększyliśmy właśnie środki na to aby to zadanie
zrealizować, gdyż zapewnione w budżecie nie były w stanie pokryć kosztu tego
zadania. Liczymy, że po zwiększeniu tej kwoty uda nam się wyłonić wykonawcę,
który wykona pełną dokumentację. No i jak najbardziej jeżeli, a wiemy, że ma nadal
funkcjonować fundusz dróg gminnych. To tez będziemy w ramach, samorządowych
przepraszam, w ramach posiadanych projektów będziemy wnioskować tutaj o
realizacje tutaj kompleksowe tych dróg. Zarówno z tego funduszu jak i ze środków
własnych.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Jeśli chodzi o drogę do Sokola

Kuźnicy, Krówki do promu na Zalewnie Koronowskim również zwrócimy się do
zarządcy drogi. O naprawie stanu drogi, której nie można nazwać drogą. Jak jest
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ujęte w piśmie.
Zastępca Burmistrza

Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Co do wykonania

oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II no to powiem, że tak
jest to myślę bardzo ciekawy temat do rozważenia i to nawet nie tak jak tutaj jest
napisane w piśmie pod kątem tego, iż idzie jesień, czy zima i będzie gorzej tamtędy
podróżować. Ale jako mieszkaniec tego regionu zapewniam Państwa, że widzę
bardzo często jak po zmroku ludzie wracają z Pieczysk pieszo świecą sobie pod nogi
telefonami. Albo czekają na przejeżdżające samochody aby zlokalizować przejście.
No jest to bardzo sympatycznie. Po postoju przy Papieżu, przy zniczach idą dalej i
naprawdę myślę, że warto by tutaj było się nad tym pochylić. Abyśmy mieli jedną
ścieżkę z prawdziwego zdarzenia bo wydaje mi się, że jest to takie zadanie, które
jest wykonane w połowie i tak naprawdę nie pozwala też mieszkańcom Koronowa ani
okolic nacieszyć się tą ścieżką w sezonie letnim w pełni. Myślę, że jak najbardziej
trzeba by było tez nad tym zadaniem. Tutaj wniosek do radnych, jeżeli chodzi o
planowanie przyszłych budżetów na to aby wygospodarować środki na oświetlenie
tej ścieżki. Gdyż jest oświetlony tylko fragment wzdłuż ośrodka PEGAZ. Tam bodajże
dwie lampy to pokrywają, jeżeli chodzi o jakikolwiek odcinek.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Jeśli chodzi o wiadukt kolejowy w
Buszkowie owszem zwrócimy się do zarządcy drogi o wycięcie samosiejek.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Co do wypadku w ciągu
drogi krajowej nr 25 i obowiązujących tam ograniczeń podejmiemy rozmowy w
GDDKiA zgodnie tutaj z sugestią Pana radnego. I będziemy tutaj no toczyć w tym
momencie rozmowy aby to było uwzględnione. Nasze prośby i wnioski zostały
uwzględnione.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Jeśli chodzi o nieprzestrzeganie
zakazu tonowego 30 ton dopuszczalnej masy całkowitej na wiadukcie na Drodze do
Różanny nad linia kolejową 241 również zwrócimy się do policji o podjęcie większych
interwencji. Na tym aby, że tak powiem ten tonaż nie był przekraczany.
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Zastępca Burmistrza

Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Co do programu

Mieszkanie + były takie rozmowy z PKP. Co do przekazanie gruntów. Jak również i z
ministerstwem niestety wiązało się to z utworzeniem przez gminę kolejnej spółki
celowej, która miałby również do tej inwestycji przystępować. Niestety brak środków
zagwarantowanych na to zadanie uniemożliwiło nam w jakikolwiek sposób do tego
przystąpienie. Aczkolwiek w ostatnim czasie wystawiliśmy po raz trzeci na sprzedaż
teren to byłej Sali gimnastycznej po tzw. Pilawie. Mieliśmy już kilka spotkań z
potencjalnymi inwestorami i głęboko liczymy, że w końcu ten teren znajdzie nowego
nabywcę. A głównym tak naprawdę przeznaczeniem tego terenu według planu jest
zabudowa wielorodzinna. Więc liczymy, że też faktycznie może w tym miejscu
powstanie w najbliższym czasie jakiś nowy blok, który myślę, że Koronowu bardzo by
się przydał.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do podjęcia rozmów
z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przywrócenia
kursów kolejowych na linii 241 Tuchola – Koronowo również podejmiemy takie
rozmowy.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Co do przywrócenia
ruchu kołowego przejazdu przez zaporę w Pieczyskach wystosowaliśmy już
stosowne pisma do Enei. Więc czekamy też jak oni się do tego ustosunkują.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Enea ustosunkowała się do tego
negatywnie. Póki co nie widzą możliwości otworzenia dla przejazdu samochodów do
2,5 tony przejazdu przez zaporę.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Co do zapytania Pana

Stanisława Gliszczyńskiego, co do harmonogramu dróg no to tutaj odpowiemy na
piśmie. Zużycie powiem szczerze, że będą miał problem żeby odczytać. Myślę, że
odpowiemy na to pytanie też na piśmie. Wniosek o udostępnienie pełnej
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korespondencji pomiędzy urzędem Grupą Działania Trzy Doliny no to pełną
korespondencję jak najbardziej również udostępnimy na piśmie. Zwracam się z
wnioskiem o udostepnienie informacji w zakresie aktualnego wynagradzania. Też
uwzględnimy odpowiedź na piśmie tutaj nie jestem w stanie przeczytać.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

- Na wszystkie pytania pana

radnego ustosunkujemy się na piśmie. Tego nie rozczytamy po prostu, żeby Państwu
nie zabierać czasu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński – Czy
wszyscy radni otrzymali odpowiedzi?
Z mojej strony były jeszcze wnioski. Zostały pominięte, celowo?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Nie, nie. No mówię tutaj
są, jeżeli to.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński - To
są zapytania, a były wnioski.
Zastępca Burmistrza

Koronowa Pan Piotr Kazimierski

-

Znaczy inaczej,

możliwe, że gdzieś się przekartkowały. To wtedy odpowiemy na piśmie.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski

-

Wnioski i zapytania są w

podobnej formie graficznej, więc odpowiemy na nie na piśmie.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panowie burmistrzowie w sprawie drogi Nowy
Dwór- Więzowno swego czasu pisałem. Znaczy Panowie burmistrzowie pisali w
moim imieniu do zarządcy drogi, czyli do powiatu. Powiat już się ustosunkował w tej
sprawie negatywnie. Myślę, że trzeba by było troszeczkę skrupulatniej wypunktować
zarządcę drogi, ponieważ odpowiedź według mnie jest niekompletna. Trzeba
troszeczkę nad tym popracować ja chciałem nawet o tym pisać, ale w nawale tych
wniosków uciekło. Także myślę, że już jakiś etap jest zrobiony trzeba posunąć się po
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prostu dalej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński - Ale
to nie jest Panie radny rozumiem w temacie tych pytań, które Pan teraz zadał? Tylko
wcześniejszych, tak?
Co do delegacji to prosiłbym Panie burmistrzu również o wykaz jeżeli już tak Pan
skrupulatnie podał rok do roku. Myślę, że to wtedy będzie odbiór i wtedy można
będzie powiedzieć odnośnie tej pracy. A co do innych troszeczkę impertynencji nie
będę się wypowiadał. Życzę miłego popołudnia.
22. Zamknięcie obrad XIII sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z wyczerpaniem
porządku obrad, zamykam XIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja trwała od godziny 14.00 do godziny 18:21.
Koronowo, 17 września 2019 r.
Protokół sporządził Kierownik Wydziału Organizacyjnego
Michał Szałkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński

