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OR-RM.0002.11.6.2019
Protokół Nr XV/19
z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 15 października 2019 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24
Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Patryk Mikołajewski

- Burmistrz Koronowa

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy

Pani Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

Ponadto w sesji udział wzięli sołtysi, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Koronowie.

1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XV 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.
Przewodniczący poinformował również, że sesję zwołał na podstawie wniosku
Burmistrza Koronowa z dnia 8 października 2019 roku o następującej treść:
„W oparciu artykuł 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym zwracam się z prośbą o zwołanie 15 października 2019 roku o 15:00
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie zgodnie z przepisem artykułu 20
ustęp 1 zdanie 2 powołanej wyżej ustawy proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie,
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2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Koronowo na rok 2019
5. zamknięcie obrad nadzwyczajnej sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński
stwierdził prawomocność obrad XV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni radni: Pan Maciej Szlagowski, Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk
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,



Pana

Patryka

Mikołajewskiego

Burmistrza

Koronowa

wraz

z

kadrą

kierowniczą i pracownikami urzędu,


przewodniczących zarządów i rad OKSM w Koronowie



Panie i Panów Sołtysów z terenu Gminy Koronowo obecnych w ławach
radnych



dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo,



wszystkich mieszkańców gminy Koronowo.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
trzeciego

porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej

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

- Wnoszę o to, by nie

odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie: nieodczytywania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Piotr Władysław Mitera, Elżbieta
Barbara Mojzesowicz, Wojciech Orliński, Sławomira Polewana, Illona Maria Pubanc,
Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Ewa Jadwiga Szymańska, Małgorzata
Szymczak, Mariusz Jan Weleziński
NIEOBECNI (2)
Maciej Szlagowski, Katarzyna Brygida Szulta-Romaniuk
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – 19 głosów, czyli jednogłośnie.
W związku z tym nie będziemy odczytywać ani projektu uchwały, ani złączników, a o
wprowadzenie - Pan Burmistrz proszę bardzo.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Składam wniosek o wniesienie
autopoprawki do projektu WPF oraz budżetu.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – A tą autopoprawkę w jakiej?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Autopoprawkę Pan przewodniczący otrzymał
14 października. Złożyliśmy stosowny dokument do rady miejskiej. Nasz pracownik
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był uprzejmy ten dokument uchwały zmieniającej budżet jak i zmieniający wieloletnią
prognozę finansową wprowadzić do eSesji, o czym poinformował Pana radnego
Gliszczyńskiego, że to uczynił. Z informacji, którą otrzymaliśmy od naszego
pracownika i z notatki służbowej, która została przedłużona na ręce Pana burmistrza
wynikało, że Pan przewodniczący nie wyraził zgody na zamieszczenie projektu 2
uchwały zmieniającej budżet jak i uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę
finansową. Te poprawki, autopoprawki właśnie zostały zawarte w projekcie 2.
Natomiast oczywiście informacja dla Państwa:

dlaczego zostały przygotowane

drugie projekty tychże uchwał - ano dlatego, że wpłynęły do nas 8 października
decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego jak i Dyrektora Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Bydgoszczy dotyczące przyznania dotacji dla Gminy Koronowo.
Pan radny Gliszczyński doskonale wie o tym, że te dotacje są dotacjami celowymi i
trzeba je niezwłocznie po pierwsze wprowadzić do budżetu i niezwłocznie przekazać
środki do jednostek organizacyjnych Gminy Koronowa, które zadania dotowane z
budżetu państwa otrzymują. Takie środki zostały przekazane. To zostało zawarte w
Zarządzeniu Burmistrza Koronowa z dnia 8 października nr 158. To zarządzenie
oczywiście jest u nas na BIP zamieszczone, bo tak jest obowiązek ustawowy. Z
decyzji, które otrzymaliśmy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynikało, że
należy wprowadzić 707. 848,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów. Bardzo istotne zadanie. Terminy wykonania tego są bardzo
krótkie i nie ma tutaj czasu na to żeby tego nie zrobić i czekać do 15 października po
sesji. Druga kolejna zmiana. Druga kolejna dotacja, którą otrzymaliśmy to dotacja z
Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Szanowni Państwo doskonale wiedzą o
tym, że w ten weekend w niedzielę byliśmy wszyscy głosować. To były wybory do
parlamentu. Zatem żeby dzisiaj wypłacić, bo przecież osoby pracujące bardzo ciężko
w komisjach oczekują gratyfikacji, oczekują otrzymania diet, nie mogliśmy czekać bo
jest to również bardzo duża praca żeby ją wykonać i te pieniądze niezwłocznie
wypłacić

mieszkańcom

Gminy

Koronowa,

którzy

aktywnie

uczestniczyli

w

organizowaniu i przeprowadzeniu tych wyborów. Kolejna dotacja to są dodatki
mieszkaniowe. Tutaj otrzymaliśmy 361,58

zł.Chodzi o to żeby niezwłocznie do

ośrodka pomocy społecznej przekazać te pieniądze i mieszkańcom, którym się
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należy z mocy przepisów wypłata takiego dodatku. On również musiał być wypłacony
z tego co pamiętam 9 października tego roku. Nie można było czekać bo mieszkańcy
czekali. Niewypłacenie tych dodatków skutkowałoby poważnymi problemami i
zastrzeżeniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, że w terminie tego zadania nie
wykonaliśmy. Kolejna dotacja udzielona z budżetu państwa przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego sklasyfikowana w dziale 855 – rodzina. Chodzi o kwotę 600
000,00 zł - 500 Plus, które trzeba było również wypłacić. Dlatego dokonaliśmy po
złożeniu dokumentacji, po złożeniu projektów uchwał, kiedy tylko przygotowaliśmy
kolejny dokument uwzględniający te zmiany budżetowe, te zmiany finansowe, po
sporządzeniu tego zarządzenia i przekazaniu pieniędzy do właściwych jednostek
organizacyjnych gminy, przygotowaliśmy projekt 2 tej uchwały. Praca nad uchwałami
na pewno Państwo doskonale wiedzą to jest praca bardzo czasochłonna i
odpowiedzialna tutaj nie może być absolutnie błędów pomyłek, które skutkowały by
uchylenie uchwały przez regionalną izbę obrachunkową. Stąd pozwoliliśmy sobie,
dokładnie w weekend pracowałam nad tymi uchwałami, w niedzielę skończyłam do
Pana burmistrza wysłałam, kiedy tylko ten dokument już był gotowy, również
sprawdzony przez

naszą

obsługę

prawną,

został

złożony na

ręce

pana

Gliszczyńskiego. Szczerze mówiąc poproszę tutaj o pomóc Pana burmistrza aby
moją

wypowiedź

w

tym

zakresie

uzupełnij.

Oczywiście

za

zgodą

Pana

przewodniczącego Gliszczyńskiego, bardzo proszę.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Moi Państwo radni to jest prośba
od nas, żebyśmy podjęli uchwałę. Tą autopoprawkę wprowadzili. Sama uchwała
właściwie się nie zmienia. Zmienia się właściwie wsad formalny tej uchwały czyli
właściwie cyferki, czyli to co nam weszło i to co nam wyszło z budżetu. Ja jeszcze
mam taką tutaj prośbę do Państwa. Czy macie Państwo aktualne maile, znaczy
adresy mailowe, bo my jak najbardziej, bo po tej sytuacji z wczoraj gdzie zostało z
eSesji wyrzucone projekty uchwał, byśmy chcieli wam wysyłać po prostu to na maila
te projekty uchwał, żebyście mieli okazję się z nimi zapoznawać po prostu w domu.
Chyba nie chcemy żebyśmy wszystko czytali na sesjach. Szanujemy też Wasz czas,
dlatego zrobiliśmy to wczoraj. Jeśli się nie udało to postaram się wysłać wam na
maila w takim razie. Dziękuję.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Odpowiadając oczywiście nie
wpłynęło to na ręce Pana Gliszczyńskiego tylko do biura rady, w którym to biurze
rady nie ma nikogo. Ponieważ nie ma tam żadnej obsługi - to raz. Natomiast druga
rzecz informację, którą otrzymałem i projekt a nie jak tutaj zostało powiedziane, że to
jest autopoprawka tylko nowy projekt, który wpłynął. W związku z tym Szanowni
Państwo przytoczę tylko zapisy zarówno ze statutu jaki z ustawą o samorządzie
gminnym jeżeli chodzi o wprowadzenie i zwołanie sesji nadzwyczajnej tak jak we
wniosku było opiera się to na artykule 20 ust. 3 czyli na wniosek wójta lub co najmniej
1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na
dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji
powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zadaniu drugim ust. 1: rada gminy
obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał i zadanie drugie do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i ten projekt uchwały razem z
Wnioskiem, który wpłynął ten został zwołany, zwołana sesja i ten jest obradowany.
Natomiast 2 projekt, który wpłynął – wpłynął jako projekt wczoraj. W związku z tym
jak dostałem informację to powiedziałem, że jest to projekt. Nie wpłynął wniosek do
tego nowego projektu o zwołanie następnej sesji bo takowego wniosku Pan burmistrz
nie złożył. W związku z tym możemy obradować na sesji nadzwyczajnej chyba, że
będzie wprowadzony dodatkowy punkt, który oczywiście rada może wprowadzić.
Jeden zdjęty. Drugi wprowadzony z zachowaniem tych stosownych przepisów. Nie
wiem jakie tutaj jest Państwa zdanie, ale na ten moment zgodnie z tymi zapisami,
które przeczytałem to możemy procedować wniosek, który został złożony i sesja
która została zwołana na podstawie tych dokumentów, które otrzymałem. Natomiast
ten dokument, który wpłynął wczoraj jest dokumentem następnym dodatkowym. Więc
nie wiem czy to ma być rozszerzenie. Nie wiem, czy Pan mecenas w tym temacie
chciałby.
Mecenas Pan Rafał Bułka -

Ja muszę Państwa poinformować,

że Pan

przewodniczący słusznie zacytował te przepisy, ale wyciągnął z nich niesłuszny
wniosek. Ponieważ żaden z tych przepisów nie mówi, że przekazany projekt nie
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może być korygowany i nie może mieć poprawek. Natomiast w statucie Państwo
macie wprost zapis, który mówi jak podejmujemy uchwały i to jest paragraf 57 ustęp
9: rada może przyjąć projekt bez poprawek, z poprawkami, odrzucić go, skierować
do rozpatrzenia przez właściwe komisje i tak dalej. Co oznacza, że jak najbardziej
wprowadzanie poprawek do projektu jest możliwe do momentu kiedy Państwo nad
nim głosują i to wszystko.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Więc ja rozumiem, że Pani
skarbnik wprowadzi teraz poprawki do tego projektu, który został złożony. Czyli
projekt numer jeden, który był złożony bo ja to jest projekt, który był załączonych do
wniosku.
Radny Pan Olech Raddatz - Panie przewodniczący można, bardzo prosiłbym o 15minutowa przerwę żeby to przedyskutować.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Państwo radni to nie jest tak. My
was po prostu prosimy. Bo jeżeli nie przyjmiemy tej autopoprawki, to będziecie moi
Państwo głosować nad nieaktualnym budżetem. Ja rozumiem, że jest w tym pewna
zasadność, staram się zrozumieć tutaj intencje pana radego, ale proszę Was o
odpowiedzialność. Będziecie głosować nad nieaktualnym budżetem i WPF-em.
Dziękuję.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Czy wniosek jest

podtrzymany? Ogłaszam 15 minut przerwy.
Przewodniczący rady wznowił obrady po przerwie.
Radny Pan Olech Raddatz - W związku z tym, że poprosiłem o ogłoszenie przerwy.
Chciałbym pewnego wyjaśnienia. Nie wiem, pewnie od Pani skarbnik bo
przygotowała ten projekt uchwały są tam zmiany dotyczące budżetu. My oczywiście
jako radni nie mamy projektu numer 2, więc ciężko mi się było do tego ustosunkować
dlatego poprosiłem o przerwę i nie wiem czy tam są te wszystkie zmiany, które Pani -
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czy tylko te cztery zmiany są w tej poprawce w tym projekcie, czy więcej jeszcze?
Bo one są oczywiste dla mnie żeby je przyjąć te 4 zmiany, czy jest tam więcej
jeszcze zmian. Można prosić o odpowiedź
Przewodniczący

rady Pan Stanisław Gliszczyński - Tak proszę bardzo Pani

Skarbnik.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Ja może doprecyzuje albo postaram się
jeszcze jaśniej to powiedzieć.
Radny Pan Olech Raddatz - Bo nie chciał bym żeby był czytany projekt to wiem ile
nam to zejdzie trzy, cztery godziny.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek- Zmiany w budżecie które pojawiły się 8
października to one nie są w tej uchwale. Tylko ja powiedziałam, że te zmiany które
zostały wprowadzone zrządzeniem Burmistrza z 8 października obejmowały te
zmiany. Natomiast sama uchwała zmieniająca budżet różni się projekt jeden od
projektu dwa stanami wyjściowymi. I jeszcze dam przykład dobrze? Załóżmy, albo
dam konkretny przykład tak? Proszę sobie wyobrazić że 8 października dokument,
który był przygotowany nie został Państwu przedłożony, tam była taka sytuacja.
Dochody to 109.628.510,10 zł dokładnie 109.000.000,00 zł. Ponieważ przyszły
decyzje od wojewody i z krajowego biura wyborczego, które nam zwiększyły dochody
o 1.377.000,00 zł to znaczy ,że na dzień podejmowania dzisiaj uchwały my nie mamy
wstępnie tych 109.000.000,00 zł mln tylko mamy o 1.377.000,00 zł więcej, a to
oznacza że dzisiaj w projekcie 2 mamy zamiast tych 109.000.000,00 zł mamy
111.006.000,00 zł. Ale te dochody nie są zwiększone tą uchwałą tylko dokumentem,
który został wydany 8 października to jest zarządzenie. Natomiast zmiany nad,
którymi Państwo ewentualnie będą głosowali dotyczą tylko dwóch pozycji one są
zawarte w załączniku 2, który jeśli Państwo mogą zajrzeć do tabletów, chce na coś
zwrócić uwagę bardzo proszę załącznik 2. Czy już mogę czy wszyscy Państwo mają
dokument załącznik 2, ja poczekam. Tylko chcę pokazać z czego wynika różnica
pomiędzy jednym a drugim dokumentem tak?
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Radny Pan Olech Raddatz – Mówimy w tej chwili o WPF?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Nie, mówimy o zmianie budżetu bo WPF jest
dostosowaniem do tej uchwały zmieniającej budżet tak? Czy już mogę, proszę tylko
powiedzieć kiedy tak?
Radny Pan Olech Raddatz: Załącznik numer 2to są zadania inwestycyjne.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Tak ,ale mi chodzi o wydatki bo załącznik
numer 2 w tej głównej uchwale budżetowej to są wydatki. Uchwała zmieniająca
budżet nadaje nową numeracje ale pod potrzeby przygotowania tej uchwały.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Pani Skarbnik jeśli mogę
przerwać załącznik numer 2 w naszych materiałach, które otrzymaliśmy to są
zadania inwestycyjne.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ja przepraszam bardzo, ja może wytłumaczę
właśnie

przed

chwileczką

kiedy

Państwo

szukali

wtedy

Państwu

radnym

tłumaczyłam, że załącznikiem 2 w tej podstawowej uchwale to są wydatki, a dla
potrzeb opracowania tej dokumentacji taka jest procedura zmienia się numeracje dla
tej uchwały natomiast mówimy o wydatkach. Czyli w tym wypadku dla tej uchwały to
będzie załącznik jeden. Główna uchwała, którą zmieniamy to załącznik 2. Dobra, są
wydatki. Teraz proszę zobaczyć w projekcie 1, który nie był przygotowany, wiedzy
tak? Kiedy jeszcze nie posiadaliśmy decyzji finansowych było wpisane, że wydatki
Gminy Koronowo to kwota
118.828.510,17 zł. Natomiast w projekcie 2, który był w sesji i został zdjęty nie mamy
118.000.000,00 zł tylko mamy zwiększenie o te 1.377.000,00 zł, które zostały
wprowadzone zarządzeniem burmistrza z 8 października i w tym dokumencie nad
którym Państwo chcielibyśmy żebyście głosowali to będzie kwota wyjściowa
wydatków 120.000.000,00 zł.
Radny Pan Olech Raddatz :Czyli to są te wszystkie dotacje które otrzymaliśmy?
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Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Tak, oczywiście.
Radny Pan Olech Raddatz- To dlaczego ich nie ma w projekcie nr 2 choć by nawet
w uzasadnieniu i by była sprawa czysta. Rozumiem że to zostało wprowadzone
zarządzeniem burmistrza, rozumiem to.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – W uzasadnieniu, przecież ja Panie radny
mówię. Jak mam to wpisywać w uzasadnieniu?
Radny Pan Olech Raddatz- Ale niech Pani nas zrozumie radnych, że my dopiero w
tej chwili mamy to wytłumaczone i niech się Pani nie dziwi, że ja na przykład mogę
nie zagłosować za projektem nr 2 bo nie omówiliśmy tego po prostu nie omówiliśmy
tego, który teraz w tej chwili omawiamy tą sytuacje.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Oczywiście Panie radny. Projektu nr 1 tez nie
omówiliśmy i nie z mojej winy. Nie z naszej winy nie mieli Państwo możliwości
wczoraj i dzisiaj zapoznania się z projektem 2. To jest decyzja Pana Gliszczyńskiego.
Nie moja. Właśnie po to żebyście mieli możliwość zapoznania się z każdą pozycją
uchwały wieloletnie prognozy finansowej jak i zmiany do budżetu ta dokumentacja
została Państwu przedłożona. Stąd właśnie Pan wiceburmistrz Kazimierski
powiedział i Pan burmistrz Mikołajewski powiedział, że może w takim razie jeżeli
eSesja jest blokowana przez Pana Gliszczyńskiego, to może trzeba na emaile
wszystko słać, tak?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przepraszam bardzo Pani
skarbnik. Zabieram Pani głos, ponieważ Pani manipuluje informacjami. Proszę
Państwa po raz kolejny informuję, że zgodnie z zapisami statutowymi jak również
ustawowymi złożony wniosek, który został przez Pana burmistrza został w tej wersji,
w której powinien zostać złożony został przedstawiony i została zwołana sesja. W
związku z tym, że otrzymaliśmy wczoraj i ja nie dostałem tej informacji tylko
pracownik to, którego nie ma pracownika. Ale inny pracownik wprowadził na eSesję
bez poinformowania. Potwierdzam te słowa powiedziałem, że nie może być
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przekazany projekt nowy. Bo projekt nowy musi być z wnioskiem. W związku z tym
informuję Pani skarbnik, że jeżeli mamy to wprowadzić jako autopoprawki to proszę o
wprowadzenia jako autopoprawki. Ponieważ jest taka zgoda zapisana w przepisach,
czyli w statucie. To co cytował Pan mecenas Bułka, czyli art. 57 ust. 7. W związku z
tym te autopoprawki będziemy procedowali jako radni.
Pan mecenas Rafał Bułka - Ja teraz nie wiem do czego te autopoprawki miałyby
być. Więc jeżeli macie być Państwo konsekwentni i wprowadzać autopoprawki, to
głosowanie nad tą i kolejną uchwałą powinno się odbyć w ten sposób, że zostanie
uchwała odczytana. Pan przewodniczący otworzy dyskusję zgodnie ze statutem i
zostaną wtedy odczytane poprawki lub cały projekt uchwały, który de facto jest
autopoprawka, bo to jest zmiana. Więc jeżeli tak będziecie procedować to wtedy
będziemy mieli prawidłowe podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dokładnie o tym mówię.
Czy są jeszcze jakieś w tym zakresie pytania?
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Ja tylko chciałem się odnieść do statutu gminy,
który tu był wielokrotnie przytaczany rozdział 4 § 18 „Przewodniczący rady czuwa
nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich
mandatu”. Nie oczekuje odpowiedzi.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – A ja oczywiście odpowiadam.
Zgodnie z zapisami statutu i ustawy jestem zobowiązany do tego żeby przyjąć tak
wniosek, z takimi projektami uchwał i w takim terminie ogłosić, zwołać sesję żeby
było to zgodne. I to uczyniłem. Dobrze w związku z tym.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon -

Dla mnie to jest to bardzo

niejasna sprawa. Bo sam nie wiem w tej chwili nad czym ja mam głosować? Ja w
tablecie mam numer j1 przewodniczący na papierze ma projekt numer 2 No i co teraz
Natomiast pomału ja nie udzielam głosu udziela przewodniczący. Natomiast proszę
Państwa dla mnie to jest takie tutaj bardzo duże nieporozumienie polegające na tym,

12
że niejednokrotnie tak było, że jest przygotowana sesja są umówione projekty uchwał
wszystko. Ale w międzyczasie się coś zmienia. Tak, więc takim dobrym zwyczajem
tutaj było. Ja nie wiem czy to takie śmieszne jest Pani sekretarz. Co? Jak jest
śmieszne, to ja nie będę mówił wcale. No to jak tak się nas traktuje. No to wie bardzo
Natomiast było zawsze tak praktykowane do tej pory, że jeżeli wynikało coś z życia z
zarządzeń z dotacji wojewody, budżetu centralnego w międzyczasie. To burmistrz
prosił przewodniczącego radni przychodzili pół godziny wcześniej. Skarbnik czy
burmistrz ten kto chciał coś zmieniać wytłumaczył radnym na czym to polega.
Natomiast dzisiaj jeżeli my będziemy tak się tutaj przekomarzać paragraf taki
paragraf taki paragraf inny. To my do niczego tutaj dzisiaj nie dojedziemy bo
będziemy mogli tutaj sobie tak dyskutować tymi paragrafami i po co. Jeżeli jest
dotacja wojewody tak na opłacenie diet dla wszystkich komisji, tak? Tak to rozumie to
naszym obowiązkiem jest to przyjąć. Bo to by był ewenement to nas wyśmieją w
Polsce z tego że rada nie przyjęła żeby wynagrodzić wszystkich tych którzy brali
udział. A jest tych ludzi trochę. Natomiast dalszych tych takich wyjaśnień to oczekuję
bardziej dokładnych od Pani skarbnik. Dokładnie niech Panie to wytłumaczy radnym
na czym to polegało, że wynikło to tak a nie inaczej wtedy. Wtedy my będziemy
podchodząc już do tego głosowania. Po co odczytywać cały projekt bo jeżeli będzie
Pani skarbnik czytała cały projekt uchwały to rzeczywiście po odczytaniu tyle liczb i
tak my nie zapamiętamy wszystkiego o co tam dokładnie chodzi. Taka jest moja
uwaga Panie przewodniczący, dziękuję.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie przewodniczący ja

przewodnicząca

przepraszam ale naprawdę nie wiem o co ta cała dyskusja. Pani skarbnik rzetelnie
przedstawiła właściwie 4 zmiany. Tak 4 poprawki do budżetu. Chodzi tu o podatek
akcyzowy. Chodzi tutaj o wypłatę diety osobom, które pracowały w komisjach.
Trzecia rzecz to jest dotacja od wojewody i ja nie bardzo rozumiem o co Wy Państwo
wszyscy pytacie? Czego nie rozumiecie, że przyszły dotacje, które trzeba po prostu
przekazać dalej. Normalnym trybem, normalnym tokiem, więc ja nie rozumiem w
ogóle zasadności Państwa pytań. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dziękuję, proszę bardzo Pan
wiceprzewodniczący.
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Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Ja nawiąże do wystąpienia
Pana Tomasza Gordona wiceprzewodniczącego drugiego. Powróćmy do dobrych
obyczajów z poprzednich lat. Ale to nie można tak robić jak to w tej chwili jest to
robione i na ostatnią minutę wrzucane projekty uchwał. Tylko bo ja polemiki nie
chciałem uprawiać. To dzisiaj nam zostało wytłumaczone Pani radna to wszystko. A
natomiast wcześniej się to odbyło dosyć nie ładnie. Bo dla mnie to jest takie
niechlujstwo legislacyjne. Bo jeżeli coś wiemy wcześniej wiemy od 8 października, to
na zasadzie dobrej współpracy idzie to tak załatwić żeby to było już dzisiaj w
dzisiejszej sesji dodatkowo dołożone. Oczywiście macie Państwo wszyscy rację.
Argumenty przedstawione tutaj są bardzo racjonalne. Ci wszyscy, którzy na których
są dotacje powinno otrzymać te pieniądze. Ale no nie można tak traktować rady. Ja w
tej chwili jako, jako prezydium rady nie zgadzam się na takie traktowanie jako
wiceprzewodniczący tej rady, I proszę Państwa dla mnie to będzie w ten sposób albo
to będzie ostatni raz naprawdę i będzie wreszcie jakiś porządek albo trudno trzeba
będzie to przegłosowywać i wtedy zobaczymy jak to się będzie układało, dziękuję.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz -

Ja tylko ad vocem Panie pierwszy

wiceprzewodniczący. Jeżeli uważa Pan, że powinniśmy wrócić do starych zasad, tak.
Przywrócić dobre, stare zasady. To ja się bardzo dziwię bo był pierwszą osobą, która
domagała się zmian w tej radzie. Dziękuję bardzo.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Ja tutaj zgadzam się z panem
radnym Gordonem oczywiście ad vocem tutaj słów Pana Guzińskiego o dobrych
obyczajach zgadzam się. Były dobre obyczaje pół godziny przed sesją spotkania.
Dlatego chcielibyśmy wprowadzić lepsze obyczaje. Dlatego było to dzień przed
sesją, dziękuję.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przepraszam panie radny,
przepraszam bardzo jeżeli można tak. W związku z tym,. że rozpoczynamy polemikę
na temat dobrych obyczajów A to ja tylko spuentuję to Szanowni Państwo jeżeli
chodzi o materiały, które spływały, to chociażby ostatnia sytuacja 27 września wtedy
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kiedy wpłynął projekt numer 4. Mowa była, że wpłynęły też nowe decyzję wojewody,
które trzeba było wprowadzić, Te decyzje były z 19 września z 23 i 25 września.
Sprawdziłem to dokładnie, a mieliśmy 27 września nowy projekt. W związku z tym
przyjmowaliśmy go, przyjęliśmy. Ale myślę, że to nie jest, to nie jest problem. Są to
pieniądze, które publiczne,

które zostały przedstawione.

Mamy oczywiście

wytłumaczenie. Dla nas nie będzie wytłumaczenia jeżeli nie przyjmiemy tych
projektów. Natomiast sama, samo postawienie nas przed faktem dokonanym dzień
przed. W żaden sposób nie, nie można tutaj ocenić tego działania jako pozytywne.
Dlatego, że nie byliśmy, nie bylibyśmy w stanie tego w żaden sposób porównać A
dzisiaj oczywiście zgania się na przewodniczącego. Ja to przyjmuję z pełną
odpowiedzialnością i z pełną odpowiedzialnością również będę dalej prowadził sesję
i wprowadzał odpowiednie punkty wtedy kiedy będzie rada za tym i przegłosuje to
stosowną większością głosów. Czyli przynajmniej 11 głosami. Tak panie mecenasie?
Jeżeli dobrze pamiętam to musi być każda zmiana w porządku obrad przegłosowana
przez większość ustawową, tak? składu rady. W związku z tym musi być minimum
11.
Mecenas Pan Rafał Bułka - A ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że my chyba
rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Bo my nie rozmawiamy to zmianie porządku
obrad. My rozmawiamy o autopoprawce do uchwały i przyznam szczerze, że też ta
cała sytuacja wynikła z tego, że z niewiadomych przyczyn projekt nr 2 został radnym
niedostarczony. Ja mogę tylko zaproponować Państwu w tej chwili żebyście Państwo
w ogóle wiedzieli nad czym głosujecie, żeby burmistrz z Panią skarbnik dostarczyli
Państwu projekt nr 2, który różni się cyframi Nie zmienia porządku obrad .Bo nad
czym teraz odbędzie się dyskusja? Więc Państwo się zapoznają i wtedy jeszcze raz
decydujecie o tym, że przyjmujecie ten projekt czy nie.
Przewodniczący

rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jeżeli można, Panie

mecenasie w związku z tym, że przegłosowaliśmy, że nie będziemy odczytywali
projektu uchwały, który został złożony tak. A Państwo złożycie autopoprawki
uważam, że do tego 1 projektu, który został złożony Pani skarbnik przedłuży tylko te
autopoprawki, które wprowadzone mają być i wynikają z projektu 2 i możemy
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głosować nad tym projektem. Bo to jest to samo tylko, że to są autopoprawki, a nie
nowy projekt.
Mecenas Pan Rafał Bułka - Nie no teraz będziemy mieli do czynienia z taką
sytuacją. Państwo przyjęli projekt nr 1. Pani skarbnik...
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Nie przyjęliśmy projektu nr 1
.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Przyjęliście bez głosowania.
Przewodniczący

rady Pan Stanisław Gliszczyński – Żeby nie odczytywać

projektu złożonego. Tak.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Przyjęliście Państwo jako podstawę swoich prac projekt
nr 1 . Projekt, który obejmuje autopoprawki. Czyli projekt nr 2 nie może być
odczytany
przez Panią skarbnik. Bo to nie Pani skarbnik odczytuje projekty uchwał tylko przez
prezydium rady. Państwo mogą Pani skarbnik w toku dyskusji zadać pytania co do
tego projektu i zmian w uchwale. Czy one są zasadne czy nie? Więc.
Przewodniczący

rady Pan Stanisław Gliszczyński – Panie mecenasie nie

mówimy odczytywaniu całego projektu tylko mówiliśmy o tym ,że organ wykonawczy
wprowadzi autopoprawki do tego projektu 1. I tylko o to chodzi.
Mecenas Pan Rafał Bułka - Co teraz Pani skarbnik ma….?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wprowadzić autopoprawkę.
Mecenas Pan Rafał Bułka - To wprowadziła przekazując Panu przewodniczącemu
projekt nr 2. Ta sama podstawa prawna, ta sama treść tylko różnią się cyfry więc…
Przewodniczący
związku…..

rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Szanowni Państwo, w
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Mecenas Pan Rafał Bułka - Proponuję Państwu żebyście sobie zarządzili przerwę i
zapoznali się z projektem nr 2 . Albo żeby burmistrz Państwu ten projekt dostarczył.
W dowolnej formie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- W związku w tym, że jest

procedura taka, że musimy odczytać, ponieważ w ostatniej chwili otrzymaliśmy
projekt, o którym wspominał również Pan mecenas. Ale tak naprawdę to uważam, że
jeżeli autopoprawka, to w każdej chwili może być wprowadzona. W formie wniosku.
Natomiast nie nowy projekt, bo my nie wiemy jakie były różnice. W związku z tym
myślę, że to o czym powiedział Pan wiceprzewodniczący Guziński o tej niechlujności
przygotowania i wrzucania wszystkiego na ostatnią chwilę. A zgodnie z zapisami
również statutowymi Szanowni Państwo my każdy projekt, który wpływa musi być
procedowany przez komisje. Tak stanowi prawo. W związku z tym powinny wszystkie
przejść przez komisje. W tym przypadku gdy jest sesja nadzwyczajna wprowadzony
zostaje projekt, który z którym zapoznaliśmy się i możemy mieć oczywiście pytania.
Dlatego myślę że nie przedłużając bo szkoda czasu będziemy odczytywali projekt…
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Czy ja Panie przewodniczący mogę prosić?
Proszę cały czas o zabranie głosu, bo ja bardzo bym chciała złożyć bardzo
szczegółowe wyjaśnienia panu przewodniczącemu Głuszyńskiemu. Ponieważ myślę,
że będzie po tych wyjaśnieniach w stanie zrozumieć dlaczego ten dokument nie teraz
został dostarczony tylko wczoraj i z czego to wynikało. Nie z niechlujstwa.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Proszę bardzo.

Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek

- Ja bym chciała Panie przewodniczący

Guziński wyjaśnić, tak kwestie dlaczego ten dokument został przekazany wczoraj.
Rzeczywiście uchwała ta pierwsza, którą macie u siebie na tabletach została
przygotowana

ósmego

przez

weekend

ósmego

Państwo

dostarczona.

W

międzyczasie przyszły kolejne decyzję, o których już mówiłam prowadzone
zarządzeniem. Również powiedziałam mojej pierwszej części w tamtym wystąpieniu
,że praca nad dokumentami typu uchwały zarządzenie z pracą bardzo smutno i
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odpowiedzialną. Tutaj nie może być błędów z uwagi na to że regionalna izba
obrachunkowa bardzo dokładnie, drobiazgowo te dokumenty analizuje i ona może
odrzucić nam uchylić nasze uchwały czy zarządzenia. Bo stwierdzi, że zawiera błędy.
Albo jest niezgodna z przepisami prawa. Natomiast tutaj dla pana przewodniczącego
Guzińskiego tak to wynika z tego między innymi, że oprócz uchwał i zarządzeń ja też
realizuje inne zadania. Na 10 października była to była data oddania bardzo wielu
sprawozdań budżetowych. Jak również po tym terminie my mamy obowiązek
dostarczyć do wojewody kujawsko-pomorskiego sprawozdania budżetowe RB-50
RB-27ZZ itd. Ja to robię osobiście.

Moje koleżanki mnie wspierają, ale robię to

również. Czyli uchwały i zarządzenia to nie są jedyne dokumenty nad którymi ja
pracuje, które ja wykonuje w ramach swoich czynności. Kiedy uporałam się z
dokumentacją, która musiała być przekazana do wojewody bo tam są terminy.
Nieprzekazanie sprawozdań w terminie jest naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych. W związku z tym na weekend dokładnie od piątku pracowałam nad
uchwałami. Uchwała zmieniająca budżet jaki i wieloletnia prognoza finansowa to są
duże dokumenty. Poświęciłam swój wolny czas po to żeby na poniedziałek przywieźć
i żebyście Państwo mogli zapoznać się. Stąd po opinii prawnej dokumenty zostały
niezwłocznie

przekazane

przez

naszego

pracownika

do

Rady

Miejskiej.

Rzeczywiście obie pracownice, które na ten moment są zatrudnione w radzie są
nieobecne. Ale na tyle jesteśmy elastyczni żeby zapewnić obsługę więc pan tutaj
obecny dokonał jakby zaimplementowania tych dokumentów do eSesji. Zatem
chciałam powiedzieć, że to nie niechlujstwo legislacyjne. Ale obowiązki, które
realizujemy sprawiły, że ten dokument nie został ósmego przygotowany dziewiątego
tylko dopiero wtedy kiedy uporaliśmy się z innymi obowiązkami terminowymi. A te
terminy są określone ustawą nie chcielibyśmy żeby Gmina Koronowo była
postrzegana jako ta, która nie potrafi w terminie sporządzić stosownych sprawozdań
budżetowych.

Natomiast

wracając

do

wypowiedzi

pana

przewodniczącego

Gliszczyńskiego chciałam powiedzieć, że jak pan przewodniczący raczył przytoczyć
decyzje finansowe, które pojawiły się w uchwale 27 września ostatnia z tego co pan
przewodniczący powiedział była z 25 września. Ja na uchwały tak jak już dzisiaj
pracuję nad uchwałami na 30 października pracuje około czterech do 4 do 5 dni .To
nie są sprawy proste. To do przeliczenia ja bym nie chciała żeby Państwo pracowali
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na dokumencie, który może zawierać błędy. Ja muszę być w 100% pewna, że tam
wszystkie wyliczenia są właściwe wszystkie wskaźniki spełniamy żeby potem nie było
sytuacji,

że

bądź

to

wojewoda

kujawsko-pomorski

bądź

regionalna

izba

obrachunkowa uchyli nam te uchwały. Bo przecież to nie to chodzi żeby imię Gminy
Koronowo było szargane. Chodzi o to żeby stąd wychodziły dokumenty poprawnie
sporządzone. Sprawdzone takie, które będą chlubą dla nas także tutaj jeśli Państwo
odebrali takie wrażenie, że to jest niechlujstwo tak jak Pan Gliszczyński był uprzejmy
zauważyć. To nie jest niechlujstwo, to jest właśnie staranność. Jest bardzo dużo
pracy, którą wkładamy po to żeby Państwo pracowali na dokumentach wolnych od
wad prawnych czy nawet rachunkowych. To tyle, chciałam po prostu żeby Pan
wiedział, że to wynika z ogromu zaangażowania, odpowiedzialności za to co robimy.
Dziękuję.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dziękuję bardzo i oby tak
było. Niech każdy zostanie przy swoim zdaniu aby można było zrealizować te
wszystkie zadania zarówno po stronie wykonawczej jak i organu uchwałodawczego.
Szanowni Państwo w związku z tym, że przegłosowaliśmy nieodczytywanie jest
pewien problem w związku z tym rozumiem Pana mecenasie Pana zdaniem
pozostaje odczytywanie całego projektu uchwały?
Mecenas Pan Rafał Bułka

- Może powtórzę jeszcze raz. Radni muszą wiedzieć

nad czym głosują i teraz Panie przewodniczący pytanie dotyczyło, którego projektu
odczytywania? Bowiem jeżeli radni mają głosować autopoprawki, które będzie
odczytywała Pani skarbnik to ten tryb jest nieprawidłowy. Jeżeli natomiast radni
otrzymają projekt

nr 2. Zapoznają się z nim. Jeszcze raz podejmą decyzję aby

rozpocząć nad nim dyskusję bez odczytywania. To nie ma potrzeby odczytywania
tego projektu. Chyba, że radni będą sobie życzyli, bo taki jest zwyczaj w czasie tej
sesji.
Przewodniczący

rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Panie mecenasie

powtarzam. W związku z tym, że przegłosowaliśmy, że 1 projektu nie odczytujemy. W
związku z tym pozostaje nam do oczytania tylko i wyłącznie 2 projekt.

I o tym
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mówiłem, więc myślę, że to jest zrozumiałe i nie potrzeba było tej otoczki. Natomiast
jeżeli Państwo życzycie sobie projekty przed oczy i po raz kolejny wtedy musiałoby
się odbyć głosowanie nad nieodczytywaniem tego drugiego projektu. To wtedy jeżeli
takie jest życzenie wszystkich Państwa, to wtedy poprosimy Pana burmistrza żeby
skserował dla każdego te projekty. Ogłoszę 10 minut przerwy. Nie wiem czy to
wystarczy i wtedy możemy głosować nad tym projektem. Pytanie moje Czy czytamy?
Radny Pan Olech Raddatz – W 10 minut i tak się z takim dużym dokumentem nie
zapoznamy. Mieliśmy wytłumaczone przez Panią skarbnik o co chodzi. Szkoda, że
nie mamy tego gdzieś tutaj pokazanego. Tylko mamy sumy. Po prostu wnioski o
udzielenie tych dotacji to już by nam dużo dało. Jeśli chodzi o te 4 wnioski. Ale też ja
przynajmniej osobiście nie mam zamiaru głosować i robić tego w 10 minut. Zapoznać
się z tak dużym dokumentem i podejmować bardzo ważne decyzje dla mieszkańców
naszej gminy. Zastanawiam się czy nie przerwać tej sesji i czy jej nie powtórzyć jutro,
czy po jutrze jeśli jest to bardzo pilne. I omówić tego przed sesją. Tak jak to kiedyś
było. Tak jak Pan Guziński powiedział. Omawialiśmy sprawy pilne pół godziny przed
sesją.
Zastępca Burmistrza Koronowa pan Piotr Kazimierski – Panie przewodniczący
czy mogę?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Momencik. Jeżeli chodzi o
ten 2 projekt oczywiście w każdej chwili możemy go odczytać. Decyzja po Państwa
stronie. Natomiast po raz kolejny zadaję pytanie i chciałbym w tym temacie czy
jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Czy odczytujemy, czy poprosimy o 2 projekt, czy
tez ewentualnie jeżeli padnie wniosek o przerwanie sesji? Będziemy głosowali.
Proszę bardzo Pan radny Guziński w pierwszej kolejności.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński
przedstawienia nam 2 projektu.

- Ja jestem za opcją
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Radny Pan Tomasz Skotnicki – Prosimy o przedstawienie 2 projektu. Tak abyśmy
się z nim zapoznali. Przeczytamy, omówimy i będzie dobrze. I nie przerywamy sesji
Szanowni Państwo. My te uchwały musimy podjąć. Przecież chyba wyraźnie musimy
je podjąć. Więc nie dyskutujmy na temat przerywania sesji. Tylko 10-15 minut
przerwy zapoznajemy się, omawiamy i jedziemy „z koksem”. Przepraszam.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Panie radny, my możemy

podjąć, a nie musimy. Tak, to jest pierwsza rzecz. Bo radni będą decydowali z
głosowaniu. Proszę bardzo Pan wiceburmistrz Kazimierski.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Dlatego wczoraj
wprowadziliśmy do eSesji ten wniosek żebyście mieli czas się z nim zapoznać. To
nie było chowane nigdzie pod stołem. Tak jak mówił tutaj również Pan…
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Panie burmistrzu ale ten

temat był już wypowiedziany …
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Ale chciałbym

dokończyć…
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Prosiłbym żebyśmy nie

tracili czasu.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Ale chciałbym zwrócić

uwagę …
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - czasu, tak. Jeżeli mogę to
prosiłbym, żebyśmy nie tracili czasu. Panie burmistrzu wiem o co chodzi, wiemy…
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Znaczy się ja chciałem

tylko zauważyć, że jeżeli przerwiemy sesję i zwołamy ją jutro…
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Nie mówimy o przerwaniu
sesji.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - To będziemy rozmawiali
na temat projektu nr 3 przykładowo, tak.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja nie złożyłem wniosku o przerwanie sesji.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Ja tylko mówię.

Radny Pan Olech Raddatz - Ja się zastanawiam.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Panie radny…
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Dlatego my wysłaliśmy
ten wniosek wczoraj żebyście mieli półtora dnia na zapoznanie się z nim.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dziękuję bardzo, ogłaszam
15 minut przerwy.
Przewodniczący rady wznowił obrady po przerwie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Proszę sprawdzić czy

wszyscy Państwo macie projekt nr 2 uchwały, nie autopoprawki, tylko projekt numer
2 z autopoprawkami. W związku z tym mam pytanie do Pana mecenasa: Czy w
przypadku gdy radni mają projekt numer 2 i nad nim będziemy teraz procedować, czy
to głosowanie, które było odnośnie nie odczytywania jest głosowaniem, które trzeba
powtórzyć, czy głosowaniem, które można zaliczyć na poczet tego projektu nr 2?

Mecenas

Pan Rafał Bułka - Uważam, że należy głosowanie w sprawie nie

odczytywania powtórzyć.
Przeprowadzono głosowanie (poprzez podniesienie ręki) wniosku w sprawie: nie
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odczytywać projektu nr 2 uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem


za nieodczytywaniem było 19 radnych,



przeciw – 0 radnych,



wstrzymało się od głosu – 0 radnych.

Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Jednogłośnie, w związku z
tym o wprowadzenie poproszę Panią skarbnik Alicję Tymek
Skarbnik Gminy Alicja Tymek - Szanowni Państwo radni, wieloletnia prognoza
finansowa została zmieniona dlatego, że naszym obowiązkiem jest dostosowanie
wartości w załączniku 1 w wieloletniej prognozie finansowej, w załączniku 2, który
mówi

o

przedsięwzięciach

w

ramach

wieloletniej

prognozie

finansowej

i

objaśnieniach do wielkości, które są zawarte w uchwale zmieniającej budżet. Z uwagi
na to, że zmieniły się wielkości dochodów pomiędzy ostatnią sesją i ostatnią wersją
wieloletniej prognozy finansowej, która została zmieniona 27 września 2019 roku na
sesji. A wersją, którą teraz aktualnie państwo mają na tabletach mówię o projekcie 2
należało zmienić wielkości właśnie

w tych wcześniej przeze mnie wymienionych

załącznikach. Szanowni Państwo pomiędzy 27 września miały miejsce następujące
zmiany do budżetu, między innymi zarządzenie z 30 września nr OR-S.0050 151.2019 ono również obejmowało, czy powiedzmy było podyktowane otrzymaniem
decyzji finansowych. Ponadto zarządzenie z 3 października 2019 roku nr OR –
S.0050-156.2019. Kolejna zmiana do budżetu to zarządzenie z 8 października 2019
roku nr zarządzania OR – S.0050.158.2019. Proszę zobaczyć tyle zmian było. Te
wszystkie zmiany były związane z zwiększeniem dochodów i wydatków na podstawie
głównie decyzji finansowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego bądź też dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Te zmiany przeze mnie
wcześniej wymienione wpłynęły na ostateczne wielkości, które są ujęte w wieloletniej
prognozie finansowej i tak dochody dochody na 2019 rok, które są zaprezentowane
w projekcie numer 2 to 111.006.069,85 zł. Dalej jest podział nowy w stosunku do
wersji WPF z 27 września 2019 roku dochody bieżące to 98.062.821,94 zł i dochody
ze sprzedaży majątku to 12.943.247,91 zł. Oczywiście w tych pozycjach od 1.1.1. do
1.1.5. są dalsze podziały tych że dochodów ale te wcześniej przeze mnie
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wymienione muszą być zawsze zgodne z uchwałą zmieniającą budżet. Podobna
sytuacja występuje w przypadku wydatków, które po wprowadzeniu tych zmian
wymienionych przeze mnie przed chwileczką wyglądają następująco

dochody

ogółem to 120.206.069,85 zł dalszy podział dochody bieżące 96.897.764, 24 zł i
mamy wydatki majątkowe to 23.308.305,61 zł. Pragnę zauważyć, że żadne
zarządzeni, które zostało wydane przez Pana burmistrza nie wprowadziło zmian co
do wielkości wydatków majątkowych Natomiast ta zmiana w stosunku do 27 września
wynika z zaproponowanych w uchwale zmieniającej

budżet zmian dotyczących

właśnie projektu budżetu to był główny przyczynek poproszenia Państwa o
uczestniczenie w dzisiejszej sesji nadzwyczajnej i o przychylne spojrzenie na te dwa
dokumenty. Mówimy o wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej.
Myślę, że trzeba również w tym momencie podkreślić kolejną istotna rzecz, która z
punktu widzenia zarządzania finansami jest niezwykle ważna. Chodzi o to że zmiany
po stronie dochodów i wydatków budżetowych nie wpływają na planowany wynik
budżetu 2019 roku tak jak było na 27 września tak i dzisiaj widzą Państwo na stronie
trzeciej kolumna trzecia wynik budżetu czyli planowany deficyt w kwocie
9.200.000,00 zł. Dalsze wielkości dotyczące przychodów czy rozchodów budżetu
Gminy Koronowo nie ulegają zmianie. Dlatego, że na ten moment niczego takiego
nie wprowadzaliśmy takich zmian nie zaproponowaliśmy, które by zmieniły te
wielkości. Kwota długu również jest wielkością tożsamą z ostatnią uchwałą WPF czyli
mówimy o 27 września i tutaj planujemy kwotę 12.770.000,00 zł. Mamy również
wielkości, które są do spełnienia przy przygotowywaniu wieloletniej prognozy
finansowej jaki również na etapie realizacji budżetu. To są wskaźniki obligatoryjne dla
każdego samorządu jak Państwo widzą w pozycji 9.7, 9.7.1 mamy informację to jest
strona 5 uchwały wieloletniej prognozy finansowej mamy informację, że Gmina
Koronowo na ten moment spełnia wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy o
finansach publicznych. Pojawia się również blok zatytułowany 10. Tam jest
informacja o tym na co zamierzamy przeznaczać nadwyżkę budżetową. Tutaj akurat
nas to nie dotyczy bo my mamy do czynienia w tym roku z budżetem deficytowym ale
również w wierszu 11.1, 11.2 i 3 nastąpiły zmiany wynikające z tego, że poprzez
dokonane zmiany zarządzeniem zmieniły się wielkości dotyczące wynagrodzeń czyli
dodatków bieżących na wynagrodzenia stąd właśnie poznać 11.1 będzie inna aniżeli
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ta z 27 września. Ale to zrozumiałe kiedy między innymi dotacje są przeznaczane na
wynagrodzenia oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń. Nie zmieniły się
informacje dotyczące finansowania projektów unijnych zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków. Ponieważ my takowych zmian czyli dokładnie Pan burmistrz nie
wprowadzał zarządzeniami ani też niczego takiego nie proponujemy w wersji projekt
2 uchwały zmieniającej budżet. Na dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo jeśli chodzi o
przedsięwzięcia ten załącznik jest też bez zmian czyli on będzie dokumentem, który
został przez Państwa przyjęty na sesji 27 września. W objaśnieniach zostały tylko i
wyłącznie dostosowane wielkości do uchwały zmieniającej budżet na dzisiejszej
sesji. Podsumowując zmiany wieloletniej prognozy finansowej są skutkiem czy
obowiązkiem dostosowania wielkości w tym dokumencie do uchwały zmieniającej
budżet, która obejmuje wszystkie dotychczasowe zmiany pomiędzy datą 27 września
tego roku a dzisiejszą sesją Dziękuję.Jeśli macie państwo jakieś pytania oczywiście
służę dalszymi wyjaśnieniami.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę związku z tym
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono

głosowanie

w

sprawie:

rozpatrzenia

projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Tomasz Gordon, Bogusław Jerzy
Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur Krzysztof Koper, Marian
Bogusław Kuropatwiński, Piotr Władysław Mitera, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Sławomira Polewana, Illona Maria Pubanc, Olech Stanisław
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Raddatz, Tomasz Skotnicki, Ewa Jadwiga Szymańska, Małgorzata Szymczak,
Mariusz Jan Weleziński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Gliszczyński
NIEOBECNI (2)
Maciej Szlagowski, Katarzyna Brygida Szulta-Romaniuk
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 18 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się podjęła Uchwałę Nr
XV/135/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminu Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
czwartego

porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminu Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem, dotyczy to
projektu z autopoprawkami czyli nr 2.
Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie: nieodczytywania projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminu Koronowo na
rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: b
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Wyniki imienne:
ZA (19)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur
Krzysztof Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Piotr Władysław Mitera, Elżbieta
Barbara Mojzesowicz, Wojciech Orliński, Sławomira Polewana, Illona Maria Pubanc,
Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Ewa Jadwiga Szymańska, Małgorzata
Szymczak, Mariusz Jan Weleziński
NIEOBECNI (2)
Maciej Szlagowski, Katarzyna Brygida Szulta-Romaniuk
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie. W związku
z tym nie będziemy odczytywać projektu uchwały, ale o wprowadzenie poproszę
Panią skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Pani Alicja Tymek – Uchwała, która została państwo dostarczona mówię o
projekcie 2 obejmuje tylko i wyłącznie dwie zmiany. Ponieważ takiego upoważnienia
Burmistrz Koronowa nie posiada, aby dokonywać przeniesienia kwot limitu wydatków
pomiędzy działami. Zmuszeni byliśmy zaproponować oczywiście szanując Państwa
czas bo to jest sesja nadzwyczajna, ale takie zmiany, które to mogą nam na
wykonanie zadań jeszcze w tym roku budżetowym ponieważ rozstrzygnęliśmy
procedurę

na

gruncie

prawa

zamówień

publicznych.

Okazało

się,

że

najkorzystniejsza oferta jest o kwotę 9.000,00 zł wyższa od posiadanego
zabezpieczenia finansowego. A chodzi o przebudowę drogi gminnej ul. Igrzyskowa w
Samociążku. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej, która nam umożliwi w
przyszłości realizację tej inwestycji. W przyszłości czy myślimy o 2020 roku oby jak
najszybciej stąd nie czekając zawarliśmy tę propozycję zmiany do budżetu właśnie w
projekcie. Druga zmiana nad którą Państwo będą głosowali to jest przeniesienie
środków z działu 600 chodzi o transport i łączność o drogi publiczne rozdział 616 z
paragrafu 427 kwoty 39.000,00 zł a na co ? Ponieważ mieliśmy zabezpieczenie w
dziale 921 chodzi o kulturę i ochronę Dziedzictwa Narodowego chodzi o rozdział
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związany z domami kultury i ośrodkami Kultury świetlicami i klubami o kwotę
39.000,00 zł z przeznaczeniem na remont, remont świetlicy. Ponieważ mieliśmy tam
zabezpieczenie 60.000,00 zł projektant przygotował nam dokumentację. Okazało się,
że ta kwota jest niewystarczająca żeby jeszcze w tym roku kolejną świetlicę
wyremontować bo one wymagają interwencji a okazuje się że w tych świetlicach to
są ośrodki życia w poszczególnych sołectwach. Dlatego też nie mając takich
uprawnień poprosiliśmy o sesję i poprosimy również o zatwierdzenie tych dwóch
zmian. Ponieważ ta cała dokumentacja, która została przedłożona tak naprawdę
sprowadza się tylko do dwóch zmian w budżecie które są bardzo szczegółowo w
uzasadnieniu zaprezentowane. Innych zmian nie ma. Natomiast tylko jeszcze jakby
tłumacząc to co było w punkcie 1 i 2 to wynikało tylko właśnie z tych zmian
zarządzeń. Bo inaczej ta uchwała byłaby odrzucona przez regionalną izbę
obrachunkową. Stąd należało te stany wyjściowe uaktualnić do obecnego budżetu,
który został prędzej już przesłany do regionalnej izby obrachunkowej. Tylko i
wyłącznie właśnie z troski o to, żeby projekt uchwały był zgodny z przepisami prawa.
A te zmiany są nam bardzo potrzebne bo umożliwią remont kolejnej świetlicy i
umożliwią pracę projektowe. Czyli wyłonienie wykonawcy żeby kolejną drogę na
terenie Gminy Koronowa zrobić. Zatem prosimy Państwa o przyjęcie tego projektu
uchwały zmieniającej budżet. Dziękuję.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Olech Raddatz – Pani skarbnik przedstawiła nam to dosyć jasno na te
dwie zmiany. Tylko, że znowu w uzasadnieniu tutaj w ogóle i w projekcie uchwały
mamy przeniesienie w tych 39.000,00 zł z dróg na kulturę, ochronę dziedzictwa i
Pani skarbnik powiedziała znowu kilka razy na świetlicę. Jaką?Nie mamy nawet
wpisane na jaką świetlicę. Czy to trudno jest napisać jaką?
Burmistrz Pan Patryk Mikołajewski – Nie jest trudno napisać na jaką. Panie
Raddatz więc tak jak mówiliśmy na pierwszej sesji Postaramy się robić wszystko od A
do Z i jak już za jakieś zadanie inwestycyjne się zabieramy To zabieramy się od A do
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Z. Świetlica w Salnie cieknie. Dochody w tej świetlicy nie pozwalają na remont
robiliśmy projekt. Projektant założył sobie wymianę opierzeń rynien plus papa ale
stwierdziliśmy z burmistrzem kazimierskim że nie ma sensu robić papy opierzeni i
rynien tylko zrobimy od razu ocieplenie tego dachu aby nie generowała takich
kosztów chodzi o świetlicę w Salnie
Radny Pan Olech Raddatz - Dziękuję za wyjaśnienie ale nie mamy tego też tutaj w
naszych dokumentach, że to jest świetlica w Salnie jest tylko świetlica napisane
dziękuję
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński dziękuję czy ktoś jeszcze
chciałby zabrać głos?
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński - Ja to samo, tylko nie pytam
się o świetlicę tylko no cały czas mi na sercu szczególnie leżą te drogi. Dlaczego z
dróg zostało to zabrane, ta kwota 39.000,00 zł? Czy nie było innych źródeł, które no
można było te 39.000,00 zł na świetlicę w Salnie przesunąć, tylko akurat to są drogi.
Skarbnik Gminy Pani Skarbnik - My na bieżąco analizujemy budżet bo taki mamy
obowiązek. Staramy się patrzeć gdzie pojawiają się oszczędności. Na ten moment
oszczędności

się

pojawiły

tam.

Nie

mniej

już

Pana

radnego,

Pana

przewodniczącego, przepraszam bardzo, uspokoją na sesji 30 października te
pieniążki wrócą. Bo kolejne mamy jakieś tam oszczędności. Dlatego, że jak
przeprowadzamy jakieś procedury czy dochody zrealizujemy to w tym momencie
zasilimy bo my też myślimy o tym żeby również jeszcze w tym roku te wszystkie
pieniążki, które gdzieś tam się wygospodarzy uda się wygospodarować przerzucić
na zadania związane z drogami między innymi tak. Nie wiem czy to Panu
wystarczy?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Tutaj jeśli mogę dopowiedzieć
Panu radnemu Guzińskiemu to informacyjnie tylko. Dostaliśmy w tym tygodniu
dokument, który przedstawimy Państwu na zwykłej sesji z RDS czyli funduszu dróg
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samorządowych dostaliśmy dwie kolejne dotacje na zadanie takie jak przebudowa
drogi gminnej Glinki - Cierplewo oraz przebudowa ul. Kościelnej w Mąkowarsko.
Także do tematu dróg n niebawem wrócimy. Dziękuję
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy ktoś chciałby zabrać
głos? Jeżeli nie ma to ja mam tylko takie pytanie to zadanie, które się pojawiło drogi
publiczne - przebudowa drogi gminnej ulica igrzyskowa w Samociążku projekt. Z tego
co wiem to majątkowe to są od 10.000,00 zł wzwyż od 10.000,00 zł. Mamy 9.000,00
zł nie jest to z bieżących, a jest z majątkowych jak to Pani wytłumaczy?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Zadania inwestycyjne to nie jest tak prosto.
Tak jak Państwo na pewno widzieli

istotny jest okres realizacji czyli wszystkie

wydatki, które będą związane w związku z realizacją konkretnej inwestycji i to
począwszy od prac projektowych do wykonawstwa poprzez nadzór. One będą
klasyfikowane więc w kolejnym roku ja rzucam może to będzie 20. 000,00 zł, może
będzie to 200.000,00 zł wykonanie tej drogi będzie to doliczone. Czyli pojawi się w
załączniku 3 informacja w kolumnie 1 tam gdzie są kwoty ogółem, że już było coś
naniesione plus to co będzie w kolejnych latach. Dlatego, że niektóre inwestycje
wymagają cyklu dwuletniego w związku z tym 9.000,00 zł to jest początek tego co
będziesz wydane.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czyli przekroczy okres
jednego roku tak jak to wynika z przepisów.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Nie jesteśmy w stanie w tym roku zaprojektować
i wybudować. Nie da rady!
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Mówimy o projekcie dlatego

pytam.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Czy są inne pytania ?Nie

widzę w związku z tym zamykam dyskusję przystępujemy do głosowania jawnego
imiennego.
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Przeprowadzono

głosowanie

w

sprawie:

rozpatrzenia

projektu

uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminu Koronowo na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Tomasz Gordon, Bogusław Jerzy
Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur Krzysztof Koper, Marian
Bogusław Kuropatwiński, Piotr Władysław Mitera, Elżbieta Barbara Mojzesowicz,
Wojciech Orliński, Sławomira Polewana, Illona Maria Pubanc, Olech Stanisław
Raddatz, Tomasz Skotnicki, Ewa Jadwiga Szymańska, Małgorzata Szymczak,
Mariusz Jan Weleziński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Gliszczyński
NIEOBECNI (2)
Maciej Szlagowski, Katarzyna Brygida Szulta-Romaniuk
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 18 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska
w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych
18 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się podjęła Uchwałę Nr
XV/13619

zmieniającą

uchwałę w

sprawie uchwalenia budżetu Gminu

Koronowo na rok 2019.
5. Zamknięcie obrad XV nadzwyczajnej sesji.
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Michał Szałkowski
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński

