OR-RM.0002.12.5.2019
Protokół Nr XVI/19
z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 31 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 Sławomir Marszelski

- I Z-ca Burmistrza Koronowa

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński. Poinformował zebranych, że obrady sesji Rady
Miejskiej w Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej Gmin y Koronowo .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził
prawomocność obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni radni: Pani Illona Pubanc, Pan Maciej Szlagowski.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego do protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Witam serdecznie:
Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,
Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego,
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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, organizacji pozarządowych,
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 dotyczące zmiany porządku obrad sesji?
Radny Pan Henryk Borowicz – Wnoszę o zmianę porządku obrad i o przeniesienie z
porządku obrad punktu 18 czyli Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
do punktu 7a.
Kto z Pan i Panów radnych jest za przeniesieniem punktu 18 do punktu 7a?
Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest za? -10 głosów
Kto jest przeciw? – 6 głosów
Kto się wstrzymał? – 2 głosów
W związku z tym nie możemy wprowadzić, bo nie mamy większości bezwzględniej 11 głosów.
Tak Panie mecenasie?
Wnoszę również o ograniczenie w porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 4 - Przyjęcie
protokołów z obrad XIV i XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie do Przyjęcia protokołu z
obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie. Niestety z obrad XIV sesji nie mamy
protokołu przygotowanego.
I wnoszę również o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 17. Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i wyboru

przewodniczącego Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji.
Kto z Pan i Panów radnych jest za zdjęciem punktu 17?
Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest za? - 8 głosów
Kto jest przeciw? – 7 głosów
Kto się wstrzymał? – 3 głosów
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W związku z tym nie zdejmujemy.
Przeprowadzono głosowanie za ograniczeniem punktu 4.
Kto z Pan i Panów radnych jest za ograniczeniem punktu 4?
Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest za? - 14 głosów
Kto jest przeciw? – 2 głosów
Kto się wstrzymał? – 2 głosów
Punkt 4 porządku obrad zostaje ograniczony do Przyjęcie protokołu w XV sesji Rady Miejskiej
w Koronowie.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Ja bym miał do Pana przewodniczącego i do Państwa radnych
prośbę i jedną uwagę bo to się przed chwilą wydarzyło i miało miejsce na poprzedniej sesji. I
burmistrz się spotyka z wystąpieniami mieszkańców. Ponieważ mamy przepisy o ochronie
danych osobowych, a jak Państwo wiedzą transmisja z tej sesji trwa to bardzo bym prosił w
swoich wypowiedziach o daleko idącą ostrożność i poszanowanie tych danych. Nie
wskazywanie osób w swoich wypowiedziach, które można by zidentyfikować. Bo te osoby
później zgłaszają do burmistrza i nie tyko do burmistrza skargi. Ale też żeby tez nie wspominać
o przyczynach nieobecności pracowników. Po prostu ograniczyć się do tego, że jeżeli nie było
pracownika to go po prostu nie było.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Co do tego punktu 17 rozumiem, że
w tym momencie zdjęcia tego punktu z porządku obrad nie ma i będziemy głosowali tak jak
jest w scenariuszu. Natomiast nie da się tego zrobić ze względu na to, że musi być przyjęta
osobno rezygnacja i osobno później dokonany wybór. Nie może być w jednym punkcie. Panie
mecenasie w takim układzie?
Mecenas Pan Rafał Bułka

- Tak naprawdę to ten porządek obrad jest moim zdaniem

wystarczający, ale system tego po prostu nie obsłuży. Bo w przedmiocie obrad, o którym byli
Państwo poinformowani jest taki punkt, że tym się rada powinna w jednym punkcie zająć. Ale
jeden punkt nie obsłuży w naszym systemie dwóch głosowań. A musimy osobno głosować nad
przyjęciem rezygnacji, a osobno nad zmianą komisji. Więc ja bym jednak apelował do
Państwa, że może by ktoś złożył wniosek o ponowną zmianę tego punktu i przyjęcie tych
dwóch głosowań. W takiej formie jak tutaj była propozycja ze strony biura rady.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym proponuję aby zdjąć
z porządku obrad punkt 17 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i
wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ zawiera on tak jak
Pan mecenas wskazał dwa głosowania jak gdyby w jednym. Natomiast następny mój wniosek
będzie aby wprowadzić rozdzielenie tych dwóch głosowań na dwa odrębne projekty uchwał.
To jest powód dlaczego chcemy zdjąć ten punkt 17.

Po to żeby wprowadzić punkt 17-
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przyjęcie rezygnacji, a punkt 17 a – wybór przewodniczącego komisji.
W takim razie ponawiam wniosek o zdjęcie z porządku obrad punkt 17 Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji.
Kto z Pan i Panów radnych jest za zdjęciem punktu 17?
Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku.
Kto jest za? - 17 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 1 głosów
Punkt 17 zostanie zdjęty w porządku obrad sesji.
Wnoszę o wprowadzenie o porządku obrad dzisiejszej sesji w miejsce punktu 17 punktu pn.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji w funkcji przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
Kto z Pan i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu?
Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku.
Kto jest za? - 18 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
W związku z tym punkt 17 będzie brzmiał Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
rezygnacji w funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 17a Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Koronowie.
Kto z Pan i Panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu?
Proszę o podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku.
Kto jest za? - 18 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
W związku z tym punkt 17a będzie brzmiał Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.

W związku z tym porządek obrad po zmianach będzie wyglądał następująco:
1.

Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
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2.

Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.

Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.

4.

Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.

5.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Informacja

6.

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

dotycząca

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2018.
Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych

7.

przez pracowników samorządowych za rok 2018.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku

8.

szkolnym 2018/2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

9.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
10.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
11.

Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

miejscowego

planu

we Wtelnie przy ul.

Kwiatowej, gm. Koronowo.
12.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do

sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

„Tuszyny Nad Kanałem Lateralnym” , gm. Koronowo.
13.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami

psychicznymi

oraz

szczegółowych

warunków

częściowego

lub

całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
14.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku

od nieruchomości.
15.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu

osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
16.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
17.

Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

przyjęcia

rezygnacji

w

funkcji

przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
17a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
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18.

Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.

19.

Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie opinii dotyczącej potrzeb Sądu

Rejonowego w Bydgoszczy w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
20.

Zapytania, wnioski i informacje.

21.

Składanie interpelacji.

22.

Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
23.

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

24.

Zamknięcie obrad XVI sesji.

Na obrady sesji przybył Radny Pan Artur Koper. Obecnych 19 radnych.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu czwartego
porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w
Koronowie?
Proszę

o

podniesienie

ręki

i

głosowanie

za

pomocą

tabletu.

Za? 19 głosów. W związku z tym protokół został przyjęty.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu piątego
porządku obrad sesji: Informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał interpelację oraz odpowiedź.
Informacja stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu
6.

Informacja

Przewodniczącego

Rady

Miejskiej

w

Koronowie

dotycząca

oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2018.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu szóstego
porządku obrad sesji: Informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2018.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał informację.
Informacja stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
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7.

Informacja

Burmistrza

Koronowa

dotycząca

oświadczeń

majątkowych

złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2018.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu siódmego
porządku

obrad

sesji:

Informacja

Burmistrza

Koronowa

dotycząca

oświadczeń

majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2018.
Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajewski odczytał informację.
Informacja stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
8.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku

szkolnym 2018/2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu ósmego
porządku obrad sesji: Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w
roku szkolnym 2018/2019.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym
2018/2019 przedstawiła Pani Ewa Chytła Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w
Koronowie.
Informacja stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy są jakieś pytania?
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Mam takie pytanie. W zasadzie nie oczekuję
tutaj odpowiedzi. Bardziej to będzie takie stwierdzenie faktu, że ta ilość dzieci w Szkole
Podstawowej Nr 2 to jest taka mało komfortowa i mało higieniczna. Tak bym to nazwała. Ta
ilość oscyluje tu w granicach 840 osób. To się po prostu włosy jeżą jak można funkcjonować w
takiej szkole. Zwłaszcza takie małe dzieci. Bo jest łącznie z przedszkolem, tak?
Pani Ewa Chytła Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie - Tak, są
oddziały przedszkolne. No w tej chwili jest obwód, szkoła podstawowa jest w dwóch
budynkach. Obwód jest tak podzielony, że 40% uczniów chodzi do Szkoły Podstawowej Nr 1,
a 60% do Szkoły Podstawowej Nr 2, ponieważ jest większa. No mamy tylu uczniów. W Szkole
Podstawowej Nr 2 są dwa budynki, więc te dzieci są też rozdzielone.
Radna Pani Sławomira Polewana – Ja bym chciała właśnie wiedzieć dlaczego czwartej klasy
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nie utworzono w Szkole Nr 1? jednak nie było naboru do tej czwartej klasy i to się będzie
ciągnęło przez kolejne lata. Czy przewiduje się aby te klasy były tworzone w roku następnym.
Pani Ewa Chytła Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie - To się
wiąże z reformą. W Szkole Podstawowej były dwa oddziały klasy czwartej. A to było wszystko
związane z sześciolatkami i z tym okresem przejściowym kiedy część dzieci mogła iść jako
sześciolatki, część jako siedmiolatki. Później w pewnym momencie przyszedł czas kiedy
wszystkie sześciolatki musiały iść. To był taki rocznik, że zostało tylko tylu uczniów, dwie klas.
z tej klasy nie chciało przejść. Część rodziców chciała przejść, ale nie na tyle duża żeby nadal
powstały dwa oddziały. Jeden oddział w SP2, drugi oddział w SP 1. ponieważ chyba tylko
dwanaścioro rodziców chciało dzieci przenieść. Byłą obawa, że powstałyby 3 oddziały. Te
oddziały byłyby mało liczne i została podjęta decyzja, że zostają klasy dwie czwarte w SP 2.
no a SP 1 nie będzie miało tego rocznika.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Pani dyrektor ja mam takie zapytanie co ze Szkołą
Podstawową w Witoldowie? Bo widzimy, że tam ilość dzieci uczęszczających do tej szkoły się
bardzo zmniejsza. Natomiast to co powiedziała moja poprzedniczka. Tak, Pani radna Szulta –
Romaniuk stwierdziła, że zresztą Pani dyrektor też, że ilość dzieci w Koronowie. Być może
trzeba byłoby się zastanowić się nad zmianą obwodów. Bo z tego co wiem to dzieci z
Więzowna. Może się mylę, ale dzieci z Więzowna

i Bytkowic dowożone są do szkoły w

Koronowie. A tutaj jak widzimy nie ma problemu z ilością dzieci. Więc warto byłoby ten temat
podjąć i przedyskutować.
Pani Ewa Chytła Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie - Ja mogę
tylko powiedzieć, że obwody szkolne. Jak się tworzy obwody szkolne jest zapisane w prawie
oświatowym i należy tak utworzyć żeby dziecko miało jak najkrótszą drogę do szkoły, z domu
to szkoły. I tak też te obwody były tworzone. Ale jak będą wyglądać obwody i jak będą
utworzone to zależy od Państwa od rady miejskiej. Jaką uchwałę przyjmiecie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
dziewiątego 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.
Kto jest za? 19 głosów.
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Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Pani Mirosława Holka – Chciałam zapytać czy zostało wprowadzone zadanie
inwestycyjne Rozbudowa boksu garażowego przy remizie we Wtelnie? Wniosek podpisało 11
radnych.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Przepraszam bardzo, ale do którego budżetu miało
być wprowadzone?
Radna Pani Mirosława Holka – Tegorocznego i przyszłego.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczy zadań, które
byśmy mieli rozpocząć w tym roku, a zakończyć w przyszłym roku. Z tego co pamiętam to
chyba ten wniosek dotyczył inwestycji na 2020 rok. A my jeszcze jesteśmy z zadaniach
inwestycyjnych tego roku. Natomiast odpowiadając na Pani pytanie nie, nie zostało
wprowadzone zadanie inwestycyjne związane z budową boksu dla OSP we Wtelnie.
Radna Pani Mirosława Holka – To może ja przypomnę wiosek. My niżej podpisani Radni
Rady Miejskiej w Koronowie składamy wniosek o wprowadzenie do budżetu Gminy Koronowo
na rok 2019, 2020 zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa boksu garażowego przy remizie
OSP we Wtelnie. Na wyżej wymienione zadanie jest wykonany projekt budowlany wraz z
pozwoleniem na budowę. Proponujemy na rok 2019 10.000,00 zł, a pozostałą kwotę
350.000,00 zł na rok 2020. proponujemy termin wykonania określić na koniec września 2020
roku.

Czy Pani może odpowiedzieć no zostało to chyba ujęte. Dlaczego nie zostało

wprowadzone?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Ja powiem w ten sposób. Nie wszystkie wnioski, które
wpływają mogą być uwzględnione. Niestety planowanie budżetu to nie jest taki proces krótki.
A w ogóle realizacja zadań inwestycyjnych. Kiedy podejmujemy decyzje o tym czy coś
znajdzie się, czy nie to Szanowni Państwo to bierzemy również pod uwagę pewne trendy. A i
maksymalną ilość informacji dotyczącą najbliższych lat. Z uwagi na to, że jak Państwo pewnie
zauważyli, bo śledzą informacje w mediach zadziało się w ostatnim czasie bardzo wiele. Ma to
związek zarówno z dochodami samorządów JST. Mówimy tutaj o ostatnich ustawach, które
zostały podjęte. A dotyczą w konsekwencji zmniejszenia dochodów w JST. Czyli chodzi o
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ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kiedy ta ustawa została przyjęta przez
nasz Sejm, podpisana przez Prezydenta. Grupa młodych do 26 roku życia nie będzie płaciła
podatku od osób fizycznych. A to oznacza, że wpływy z tego tytułu na najbliższe lata, bo nie
wiem jak długo będzie ta ustawa obowiązywała zmniejszą się. Jednocześnie dokonano
kolejnych zmian w ustawach, które spowodowały wzrost kosztów. Chociażby podwyżki dla
nauczycieli. Dostaliśmy informację o subwencjach na 2020 rok. Przy kosztach podwyżek
tegorocznych nauczycieli, które wyniosły i to obliczyliśmy wspólnie z Miejsko - Gminnym
Zespołem Edukacji. Koszt podwyżek nauczycieli to 2 mln złotych. Subwencja rok do roku czyli
2019, 2020 wzrosła o 400 tys. zł. Dwa miliony podwyżka dla nauczycieli, 400 tysięcy wpływów
dodatkowych rok do roku. Oprócz tego była jeszcze inna ustawa, która inny akt prawny, który
spowodował

wzrost

minimalnego

wynagrodzenia.

Czyli

od

2020

roku

minimalne

wynagrodzenie to kwota 2.600,00 zł i oczywiście do tego dodatek stażowy. Jest to kolejna
ustawa, która niezależnie od woli samorządów w Polsce. Bo w takiej sytuacji nie jest tylko
Gmina Koronowo, ale wszystkie samorządy spowodowała pewne problemy, z którymi sobie
musimy poradzić w mniejszym, czy większym stopniu. I dlatego mając na uwadze to co się
dzieje na rynku. W otoczeniu prawnym, które nas dotyka decyzja Pana burmistrza jest taka, że
na razie tego nie wprowadzamy. Bo najpierw, a dzisiaj jesteśmy na etapie przygotowywania
projektu

to my musimy zobaczyć z jaką możliwością inwestowania będzie mogła Gmina

Koronowo w 2020 roku wystartować.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon -

Chciałbym tu się odnieść do tego

wniosku, który Pani Holka przedstawiła. Ponieważ jest to dość poważna sprawa. Chodzi o to,
że OSP Wtelno jest wyposażone w drabinę. I to drabina sprawna i potrafi bardzo dużo pomóc
w bardzo rozmaitych sytuacjach. Ja na tej sali w 2017 roku po nawałnicy składałem tutaj taki
wniosek, aby jednak zastanowiły się władze gminy i przeznaczyły środki na budowę tego
boksu. Wtedy dostałem takie zapewnienie, że już jest wykonywany projekt tego. Natomiast
takim wyjaśnieniem najprawdopodobniej Państwo tutaj, Szanowni radni zauważają pracę tego
urządzenia. To jest jak Pan mecenas tutaj powiedział. Nie będę używał tutaj słów. Naczelnik
Wtelna, komendant jest tak zdeterminowany, że jemu jest przykro patrzeć jak ten sprzęt stoi
na powietrzu. Zima, deszcz, altem no to w porządku. Ale i taka prośba tu jest serdeczna. Ja
sobie zdaję sprawę z tego Pani skarbnik i Panie burmistrzu, że no budżet jest tylko taki. Ale
jednak by trzeba było pomyśleć nad tym problemem. Zdajemy sobie sprawę, że teraz jest już
jutro 1 listopad. Do końca roku niewiele zostało i nie da się zrobić. Ale należałoby się bardzo,
bardzo pochylić nad tematem tym w 2020 roku. Tyle tu mojego wystąpienia.
Radna Pani Mirosława Holka - Chciałabym przypomnieć, że OSP Wtelno w ramach ćwiczeń
nie jednokrotnie usuwało drzewa

z terenów gminnych. W Koronowie, Pieczyskach, ul.

Klasztorna, ul Bydgoska. M. Konopnickiej,

Bukowa, Jana Pawła, Letniskowa, w sołectwach
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Osiek, Samociążek, Krąpiewo, Morzewiec, Sitowiec, Wtelno, Tryszczyn, Gogolin, Gogolinek,
Mąkowarsko, Dziedzinek, Łąsko Wielkie i Łąsko Małe, Stary i Nowy Jasiniec. Glinki. Te
zadania powinny zostać wykonane przez ZGKiM. Strażacy nie wystawiali za to rachunków.
Koszt, który łącznie poniosła gminy, czyli paliwo, części do samochodu, dieta strażaków to
maksymalnie 20% tego, co musiałby zapłacić firmie zewnętrznej. Pomagali także przy innych
zadaniach niezwiązanych z ochroną przeciwpożarową i wycinką drzew. Naprawdę nie
znajdziemy pieniędzy i nie włączymy tego do budżetu? Jestem zażenowana.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ja chciałbym się odnieść jeszcze do WPF i nawiązać też
jeszcze do tematu jednostki OSP Wtelno. Tutaj jedna rzecz, która tak troszeczkę umyka w tej
całej dyskusji, czyli deficyt budżetu 6.900.000,00 zł. To jest mniej niż było miesiąc temu. Ja
rozumiem, że gmina przygotowuje się w związku z tym do kolejnych poważnych zadań
inwestycyjnych, które nas w najbliższych latach czekają. To są rozumiem inwestycje bardzo
poważne bo nieraz rozmawialiśmy na komisjach o temacie osuwisko i temacie oczyszczalnia
ścieków w Koronowie. Może jeszcze ten temat Panie burmistrzu można by przybliżyć radnym.
Bo nie wszyscy chyba może uczestniczą we wszystkich komisjach i nie wszyscy chyba
doskonale rozumieją co nas czeka. I rozumiem też, że dzięki temu obsługa długu gminy też
będzie na rozsądnym poziomie. Natomiast wracając do tematu OSP Wtelno. Ja tutaj
przychylam się do tego co powiedział mój przedmówca radny Gordon, że zadanie
inwestycyjne związane z Wtelnem trzeba wziąć pod uwagę, bo to jest ważne żeby jednostki
OSP były zabezpieczone. Natomiast ja mam takie pytanie dotyczące tej drabiny, bo która jest
używana przez OSP Wtelno. Czy ta drabina posiada wszystkie atesty, homologacje i
certyfikaty żeby mogła być bezpiecznie użytkowana? Bo tak chyba do końca nie jest. Może
ktoś mi do jeszcze tutaj wyjaśni.
Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Więc może zacznijmy od tyłu, od końca
przepraszam. Owszem tutaj przychylam się do wniosku Pana Gordona. Pamiętam, że
wówczas też popierałem ten wniosek. Ma Pan tutaj jak najbardziej pełną zasadność. Dziękuję
za zrozumienie, że tak powiem cięć w dochodach, które nas czekają w przyszłym roku. I
chciałem powiedzieć tak no Pani Holka, Pani radna Holka ja również jestem zażenowany, że
od trzech lat tego nie zrobiono. Również odczuwam zażenowanie. W rok świata nie naprawię.
Radna Pani Mirosława Holka - W odpowiedzi do Pana radnego Skotnickiego. Drabina ma
wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające ją do użytku. Znajdują się one w remizie OSP
Wtelno. Nadmieniam, że za ich wykonanie nie zapłaciła gmina i dlatego oryginały nie znajdują
się w urzędzie tylko właśnie w OSP.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panie burmistrzu w związku z tym będę wnioskował też o
udostępnienie tych dokumentów celem weryfikacji czy te dokumenty są, jak one wyglądają, itd.
także we wniosku będę pisał, jeżeli to możliwe o udostępnienie tych dokumentów.
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Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon - Odpowiadając na pytanie radnego Pana
Skotnickiego mogę odpowiedzieć, bo jestem związany z tą jednostką. Jestem jej członkiem,
ale już tylko teraz honorowym. Panie radny myślę, że Pan zna komendanta OSP Wtelno i on
nie pozwoliłby sobie, jeżeli ten sprzęt nie maiłby jakiejkolwiek homologacji, pozwoleń, itd.
wyjechać i wystawić powiedzmy w powietrze, w przestrzeń żeby ratować. Trzydzieści metrów,
to sobie należy uzmysłowić, że jednak bierze bardzo dużą odpowiedzialność

na to i dlatego

nasza tutaj jest determinacja żeby ten sprzęt kiedy nie pracuje stał pod dachem. A sprawny,
pozwolenia wszystkie ma.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja chciałem poprosić o 10 minut przerwy, żeby to
przedyskutować. Jednak 11 radnych złożyło taki wniosek o wprowadzenie tego do budżetu i
nie zostało to uczynione.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dobrze zanim ogłoszę przerwę to
jeszcze Pan radny Skotnicki.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Szanowny Panie Tomaszu, jeśli tak jest to bardzo dobrze.
Bo nie wyobrażam sobie żeby było inaczej.

Bezpieczeństwo ludzi pracujących to jest

podstawa.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Radny Gliszczyński, moja prośba to jest
punkt w sprawie WPF, a nie budżetu. Może szafujmy nasz czas. Nie róbmy przerw. Jest 31
październik.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Jeżeli chodzi o informację co do
zażenowania to ja tylko powiem, że te 3 lata to najpierw musi być. Myślę, że Pan burmistrz o
tym wie, że najpierw musi być projekt budowlany i pozwolenie na budowę, żeby można było
cokolwiek rozpocząć.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minut przerwy.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński po przerwie wznowił obrady sesji.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy ktoś w tym temacie jeszcze
chciałby zając głos? Jeśli chodzi o uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Chciałabym usłyszeć od Państwa co takiego skłoniło
Państwa radnych do tego żeby wyprosić nas radnych, którzy chcieli byśmy wiąż po prostu
również udział w tej dyskusji, która przed chwila miała miejsce. Na temat wywołania tej
uchwały i tego wniosku, który został postawiony prze 11 radnych. Ja bardzo proszę i zwracam
się do wszystkich radnych. My tu działamy w interesie całej gminy. Jeżeli ktokolwiek z radnych
dotyczący jakiejś inwestycji w gminie. To proszę nie wypraszać nas ze spotkania. Tylko z nami
rozmawiać. Takie praktyki nie służą tej gminie. Nie służą tej radzie i bardzo proszę żeby to
miało ostatni raz takie zdarzenie miejsce.
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Radna Pani Mirosława Holka – Pani radna Mojzesowicz nie chcieliśmy Pani urazić, ani
żadnego radnego. Chcieliśmy po prostu 11 radnych, którzy podpisali wniosek, chcieliśmy to
przedyskutować.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Zaproszenie było na przedyskutowanie tematu związanego
z wnioskiem. Więc na takie zaproszenie poszliśmy. Więc uważam również jak Pani radna
Mojzesowicz, że takie praktyki są przynajmniej nieeleganckie. Ponieważ my tutaj wszyscy
działamy w interesie gminy i naszym wspólnym celem jest działanie dla dobra mieszkańców.
W związku z tym, jeżeli się zaprasza na spotkanie, to wypadałoby temat przedyskutować.
Przynajmniej podstawowa, elementarna kultura by tego wymagała.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.
Nie widzę, więc zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 9 głosami „za”, przy 9
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwały nie
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 9 głosami
„za”, przy 9 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w
Koronowie

nie podjęła uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dziesiątego 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 załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 18 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 1 głos.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym, że 1 głos jest
wstrzymujący projekt uchwały będzie odczytywany.
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Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy w tym zakresie Panie mecenasie
to jest wystarczająco? Czy mamy rozumieć, że mamy czytać dalej?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Nie chciałbym za Państwa decydować, ale prawda jest taka, że
załączniki są częścią uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zostały one przywołane i wymienione,
dlatego pytam?
Mecenas Pan Rafał Bułka - Załączniki są częścią uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński- Czy w tym momencie radni mogą
wyrazić swoją opinię, czy? Więc co do treści meritum całej uchwały. Została ona odczytana w
pełnym zakresie. Również z informacjami jakie zmiany nastąpiły w załącznikach. W związku z
tym mam pytanie. Czy załączniki mają również być odczytywane? Bo uchwała i uzasadnienie
zostało.
Proszę Państwa radnych, a Panów przewodniczących proszę o przeliczenie głosów.
Kto jest za tym, aby nie odczytywać załączników?
Kto jest za? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głos.
W związku z tym dalszej części nie będziemy odczytywać. Ale o wprowadzenie proszę Panią
skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Wszystko w uzasadnieniu zostało bardzo dokładnie
omówione. Właściwie mogłabym tylko Państwa prosić o to żeby Państwo pozytywnie na
projekt uchwały spojrzeli i w poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców Gminy Koronowo,
zadań które są ujęte w uchwale budżetowej. Bo te pieniądze oznaczają konkretne zadania. W
przypadku gdyby ten projekt uchwały podzielił los uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
będzie to oznaczało, że sołectwa te, które wnioskowały o zmiany wykonać budżetu. Oznacza
to również, że ośrodek pomocy społecznej nie będzie mógł wykonać zadań, itd.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński -

Myślę Pani skarbnik, że radni są

świadomi swoich decyzji, które podejmują.
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 i
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 12 głosami „za”, przy
5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 12 głosami
„za”, przy 5 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w
Koronowie podjęła Uchwałę Nr XVI/137/19 zmieniającą uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Chciałem radnym bardzo serdecznie
podziękować za tą odpowiedzialność wspomnianą. A zwrócić się oczywiście do radnych,
którzy tej odpowiedzialności w mojej osobistej opinii nie takiej nie podzielają. Panie radny
Raddatz rozumiem, że wykonanie mebli w świetlicy w Dziedzinku Pana nie interesuje i nie
satysfakcjonuje Pana, tak? Zakup ławki na przystanek autobusowy również nie jest
potrzebne w Mąkowarsku? Zakup materiałów do naprawy altanek przy WDK również nie
jest potrzebne? Pani radna Szymańska do Pani. Zakup tui w Wiskitnie również nie jest
potrzebny. Zakup nagród na spotkanie w świetlicy w Wiskitnie również nie jest potrzebny. I
zakup poczęstunku na spotkanie okolicznościowe również nie. Dziękuję za to. A Państwa
radnych proszę o jeszcze jedną tylko rzecz. Jeśli mówimy o tej odpowiedzialności. Mam
nadzieję, że zdajemy sobie wszyscy sprawę, że podjęta uchwała budżetowa jest teraz
sprzeczna z niepodjętym WPF. Dlatego proszę Państwa o tą odpowiedzialność. O
przegłosowanie jeszcze raz WPF. Abyśmy mogli do regionalnej izby obrachunkowej i
urzędu województwa kujawsko - pomorskiego obie uchwały złożyć.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - W związku z tym składam formalny wniosek o zmianę
porządku obrad i wprowadzenie kolejnego punktu. Czyli WPF po raz drugi.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Pana mecenasa proszę o informację.
Ponieważ dwukrotne głosowanie tego samego projektu uchwały nie ma możliwości. Z tego co
ja wiem, ale oczywiście Pan mecenas może opinię wydać inną.
Mecenas Pan Rafał Bułka – To znaczy nie wiem dlaczego Pan przewodniczący tak założył.
Bo na razie mamy do czynienia po prostu z formalnym wnioskiem o zmianę porządku obrad i
ten wniosek powinien zostać przegłosowany. Tę sprawę reguluje ustawa o samorządzie
terytorialnym. Natomiast chciałem oczywiście poprzeć Pana burmistrza stanowisko. Bo doszło
do kuriozalnej sytuacji tak naprawę. Ja wiem, że to są dwie różne podstawy prawne, ale tam
się odzywa czysta arytmetyka. Więc uchwała o wieloletniej prognozie finansowej nie może być
sprzeczna z uchwałą budżetową, bo się kwoty nie będą zgadzały. I tak naprawdę jedynym
rozsądnym wyjściem z tej sytuacji jest rozszerzenie porządku obrad i ponowne głosowanie
uchwały. Nie ma takiego zakazu w ustawie, takiego przepisu, który by obligował teraz władze
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gminy, czy też radnych do modyfikowania uchwały. To jest jeden argument, który za tym
przemawia. A drugi jest taki, że w przeciwieństwie do poprzedniego głosowania w tej chwili
władze są zobligowane do tego żeby doprowadzić do zgodności tych dwóch uchwał ze sobą.
Choćby w zakresie arytmetycznym, więc muszą przedłożyć poprzedni projekt. Bo tylko on
odpowiada uchwale budżetowej.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon -

Panie mecenasie z tego co ja się

orientuję tak zawsze było chyba że się coś zmieniło. Jeżeli się uchwala na początku sesji
porządek to jego już nie można zmienić.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Szanowni Państwo zamykając tą
dyskusję. W związku z tym, że padł wniosek oficjalny. Poddaję go pod głosowanie. Czyli
proszę bardzo Pan radny niech to dookreśli.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – W związku z tym dookreślam proszę o wprowadzenie
dodatkowego punktu

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Kto jest za wprowadzeniem do
porządku obrad dzisiejszej sesji? W takim układzie w punkcie 10a projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo? Jeszcze zanim przejdę do
głosowania Panie mecenasie proszę o opinię prawną w tym temacie na piśmie w zakresie
ponownego procedowania tej samej uchwały, która została przegłosowana przez radę, tak?
Ale to później. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wprowadzeniem ponownie
tego punktu.
Kto jest za? 10 głosów.
Kto jest przeciw? 5 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 4 głosy.
W związku z tym, że nie było głosów 11 nie możemy wprowadzić tego wniosku.
11.

Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

miejscowego

zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

planu

we Wtelnie przy ul.

Kwiatowej, gm. Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
jedenastego porządku obrad sesji, rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

we Wtelnie przy ul.

Kwiatowej, gm. Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 19 głosów.
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Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Jolantę Dombrowską - Chmielek
Pani kierownik Jolanta Dombrowska – Chmielek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Tomasz Gordon – Ja mam w tym punkcie takie pytanie do Pana burmistrza i do
Pani Skarbnik. Oczywiście ten projekt uchwały myśmy dyskutowali. Komisja ta komunalna
była na miejscu. Pytanie jest tego typu, że na końcu tej uchwały wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Koronowa. A to jest związane z kosztami. Czy są przewidziane na to środki?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Jeśli chodzi o skutki co będzie uchwalone w tym planie
to do mnie takie informacje nie trafiły. Natomiast nie wiem czy Pani kierownik dysponuje takimi
informacjami. Wydaje mi się, że to dopiero wtedy kiedy będzie ten projekt przygotowany.
Dopiero wtedy będzie można obliczyć ile będzie kosztowała cała infrastruktura, która będzie
objęta tym miejscowym planem zagospodarowania. Na ten moment samo opracowanie tego
planu jest jak najbardziej finansowo zabezpieczone.
Radny Pan Tomasz Gordon – Tu moje pytanie jest, ponieważ nie ma środków finansowych.
Ciężko będzie sfinansować to wszystko. Teraz my podejmiemy uchwałę zobowiązujemy
burmistrza do jej wykonania. Pani skarbnik na to musi poszukać środki. I teraz takie pytanie
jest.

My radni spotykamy się z tym na co dzień w posiedzeniach komisji komunalnej.

Jedziemy w teren oglądamy to i tu nasuwa się pytanie nie raz po co to robić? Jeżeli będzie to
wykonane. Poświęcone będą środki finansowe i to wszystko. O to chodzi czy to jest zasadne?
O to chodzi tylko, wtedy jestem za.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - na tym etapie tutaj jeszcze od Pani kierownik zebrałam
informacje, że potwierdzić czy właściwie Państwu tą informację przedstawiłam. Wygląda to
tak. Opracujemy plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego będzie
dopiero wynikało co jest do zrobienia. I w oparciu o te ustalenia, bo dzisiaj Państwo tego nie
uchwalają. Tylko dopiero my rozpoczynamy tę procedurę.

Panie kierownik mnie przed

chwileczką poinformowała, że ten okres to niekiedy są dwa do trzech lat. Przygotowanie
takiego projektu. I wówczas kiedy już będzie ten dokument dostaną Państwo informację ile
będzie kosztowało wykonanie tego co będzie w tym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego ujęte. Na ten moment dajemy dopiero delegację prawną do tego żeby
rozpocząć opracowanie takiego dokumentu. A jeśli chodzi o koszty przygotowania tego
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dokumentu to one są zabezpieczone na dzisiaj. Pan radny pewnie mnie pytam a co będzie w
wykonaniem tego? To jest jeszcze powiedzmy odległa sprawa. Bo na ten moment dopiero
ktoś zajmie się opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zacznie pracować. Zbierać informacje co zrobić. I w oparciu o te ustalenia skalkulujemy ile to
będzie kosztowało. I wtedy przed postawieniem tutaj na sesję już samej uchwały w sprawie
przyjęcia tego miejscowego planu będą Państwo posiadali pełną informację ile wykonanie tych
wszystkich założeń w tym planie będzie kosztowało gminę. Nie wiem czy wystarczająco
wyjaśniłam?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Panie przewodniczący myślę, że
skrutowo zawsze tak było, że przystąpienie jest elementem rozpoczynającym proces. Dopiero
później po otrzymaniu informacji jakie to ewentualnie mogą być koszty rada podejmie decyzję.
Albo plan przyjmie uchwała, albo po prostu odrzuci. Taka jest procedura.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ja tutaj podzielam troszeczkę obawy Pana radnego
Tomasza Gordona w związku z tym planem. Ponieważ od samego początku pracy wspólnej w
komisji między innymi komunalnej spotykamy się z tym, że jest problem z realizacją tych
planów. Planów, które były uchwalone wiele, wiele lat temu. Ja rozumiem zatroskanie Pana
Tomasza Gordona w tej sprawie i podzielam ją też w pełni. Przystąpić do sporządzenia planu
musimy, natomiast ile planów jest uchwalonych, ile planów ma kłopoty z realizacją dlatego, że
środki w budżecie są ograniczone.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Panie radny tak jak Pan powiedział ale
nie musimy to jest decyzja suwerenna rady. A rada może podjąć taką uchwałę lub nie.
Natomiast tak jak Pani skarbnik powiedziała. Na tym etapie to są tylko zabezpieczenie
środków na zrealizowanie planu. Czyli przygotowanie, a dopiero później ewentualnie mówimy.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Ja chciałem tylko dopowiedzieć musimy podjąć uchwałę w
tej sprawie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Możemy, nie musimy.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Albo na tak, albo na nie. Każdy ze swoim sumieniem.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek

- To ja w takim razie przychylam się do tego co

powiedział Pan radny przewodniczący Gordon. Ponieważ Pani Jola przed chwileczką udzieliła
mi informacji. Dwa razy podchodziła do mnie. Za pierwszym razem powiedziała co innego. Tak
przynajmniej ja zrozumiałam, a za drugim co innego. To ja muszę to sprostować. Pan
przewodniczący Gordon jak i Pan radny Tomasz Skotnicki mają rację. To jest zatwierdzenie
Pani Jolu zatwierdzenie. Czyli przyjęcie tego planu. Ale Pani Jola w takim razie powinna
dokładnie Państwu powiedzieć co obejmuje ten plan i jakie skutki finansowe będą. I teraz Pani
kierownik proszę bardzo szczegółowo powiedzieć czego dotyczy ten plan i jakie obciążenia
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finansowe. Bo na początku Pani Jola mi powiedziała zupełnie co innego. Stąd ja Państwu
przekazałam informacje, z których wycofuję się po otrzymaniu kolejnych wyjaśnień.
Pani kierownik Jolanta Dombrowska – Chmielek – Podjęcie niniejszej uchwały o
uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania dla tego terenu w części jak już na
komisjach omawialiśmy. W części ten teren ma miejscowy plan. Tylko zostaje zmieniony o
część działki jak również o linię zabudowy. Tutaj skutków finansowych z tytułu wykupu dróg
czy budowy infrastruktury nie będzie przeogromnych. No może jakieś minimalne typu
przyłącza czy coś takiego. Nie rodzi to takich skutków jak plany, które przystępujemy, gdzie są
duże obszary. Musimy przejmować drogi, realizować uzbrojenie w infrastrukturę techniczną.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Ja poproszę tylko o odpowiedź na czyj wniosek jest
zmiana tego planu?
Pani kierownik Jolanta Dombrowska – Chmielek - Na wniosek właścicieli działek. Ale to
było mówię z 2018 roku podjęcie przez radę miejską uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia. A to jest jakby skutek już końcowy o uchwalenie tego planu. Więc takie dyskusje
to powinniśmy podejmować na etapie podjęcia uchwały o sporządzeniu miejscowych planów.
A nie jak już kończymy procedurę.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Więc Szanowni Państwo radni dyskusję na
ten temat Pani kierownik radni mogą podejmować w każdym momencie. I bardzo fajnie, że
podjęli, bardzo się cieszę. Dziękuję za tą dyskusje. Tylko jeden mały aspekt prawny. Pani
kierownik wspomniała tutaj, że będą minimalne koszty finansowe. A my jako gmina przed
chwilą Państwo podjęliście, a właściwie nie podjęliście uchwały o WPF. Nie możemy żadnych
kosztów zaplanować.
Obrady sesji opuścił radny Pan Piotr Mitera. Obecnych 18 radnych.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dobrze słyszałem Pani Szymczak
wstrzymała się? Czyli potwierdza Pani wstrzymanie?
Radna Pani Małgorzata Szymczak – Tak.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 10 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 10 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVI/138/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego we Wtelnie przy ul. Kwiatowej, gm. Koronowo.
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

„Tuszyny Nad Kanałem Lateralnym” w Koronowie, gm. Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dwunastego porządku obrad sesji, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenu „Tuszyny Nad Kanałem Lateralnym” w Koronowie, gm.
Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 18 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Jolantę Dombrowską - Chmielek
Pani kierownik Jolanta Dombrowska - Chmielek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę w związku w tym zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 18 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 18 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVI/139/19

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Tuszyny Nad Kanałem Lateralnym” w
Koronowie, gm. Koronowo.
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami

psychicznymi

oraz

szczegółowych

warunków

częściowego

lub

całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
trzynastego porządku obrad sesji, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz poprosiła o 10 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

ogłosił 10 minut przerwy w

obradach.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady po przerwie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
trzynastego porządku obrad sesji, rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 18 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Koronowie Pana Dariusza Karwata.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan Dariusz Karwat
przedstawił projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 1 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XVI/140/19
zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za

usługi

opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze

z

wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również
trybu ich pobierania.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
czternastego porządku obrad sesji, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 18 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią kierownik Barbarę Koniarską
Kierownik Pani Barbara Koniarska przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 16 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XVI/141/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. 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 piętnastego
porządku obrad sesji, 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, w związku z tym przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 18 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XVI/142/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący

Rady

Pan

Stanisław

Gliszczyński

–

Przystępujemy do

punktu

szesnastego porządku obrad sesji, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały wraz z
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uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 18 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XVI/143/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji w funkcji
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący
siedemnastego

Rady
porządku

Pan

Stanisław

obrad

sesji,

Gliszczyński
w

sprawie

–

Przystępujemy do

przyjęcia

rezygnacji

punktu

w funkcji

przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 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?
Ja mam pytanie do Pana mecenasa, czy tu nie powinno być również paragrafu, że wykonanie
uchwały powierza się?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Nie ma takiej potrzeby.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XVI/144/19
w sprawie przyjęcia rezygnacji w funkcji przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
17a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący

Rady

Pan

Stanisław

Gliszczyński

–

Przystępujemy do

punktu

siedemnastego A porządku obrad sesji, w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z tym przystępujemy do
wyboru przewodniczącego. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
Radny Pan Mariusz Weleziński zgłosił kandydaturę Pani radnej Sławomiry Polewanej.
Pani radna Sławomira Polewana wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie było.
W związku z tym przeprowadzono głosowanie jawne imienne.
Radnej Pani Sławomira Polewana 17 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”, 1 głosie
„wstrzymującym się” została wybrana na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miejskiej w Koronowie .
Przewodniczący Rady pan Stanisław Gliszczyński odczytał

Uchwałę Nr

XVI/145/19

Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Koronowie.
18. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący

Rady

Pan

Stanisław

Gliszczyński

-

Przechodzimy

do

punktu

osiemnastego, 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

6 do niniejszego

Protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy są jakieś pytania do
sprawozdania? Nie widzę, dziękujemy Panie Burmistrzu.
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19. Informacja Burmistrza Koronowa w sprawie opinii dotyczącej potrzeb Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski odczytał treść informacji.
Informacja stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego Protokołu.
20. Zapytania, wnioski i informacje
Przewodniczący

Rady

Pan

Stanisław

Gliszczyński

-

Przechodzimy

do

punktu

dwudziestego porządku obrad sesji: Zapytania, wnioski i informacje.
- Proszę kto z Pań, Panów Radnych ma jakieś zapytania, wnioski, informacje?
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon - Takie dwie krótkie informacje mam.
Odbyło się spotkanie, zebranie, posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ na prośbę sołtysa i
rady sołeckiej z Mąkowarska. Ponieważ w ośrodek zdrowia w Mąkowarsku są wolne takie
miejsca . Chcieliby, żeby SP ZOZ zrobił tam miejsca do rehabilitacji. Myśmy pojechali tam,
ocenili. Jest bardzo trudna to sprawa żeby tam coś takiego zrobić. Natomiast sprawa jest
otwarta całkowicie. Ale to jak wszystko polega na tym tutaj. Na kasie Pani skarbnik. Druga
rzecz jest taka, że pracowaliśmy tam. Zresztą na wniosek Radnego Pana Welezińskiego,
że zwrócimy się do Pana burmistrza. Również do rady żeby pomyśleć o rozbudowie
istniejącej przychodni w Koronowie. Oczywiście to nie jest prawa taka na chwile obecną, że
już natychmiast. Natomiast bardzo poważnie na temat tego trzeba myśleć. Druga rzecz
proszę Państwa zanim tu przybyłem na dzisiejszą sesję. Byłem a remizie. Tam pracuje jak
wiemy komisja pracownicy do szacowania strat. Bardzo ciężko pracują, zresztą jestem
jednym z członków tej komisji, która pracowała w terenie i podpisywała te. Bo musicie
Państwo wiedzieć, że te Panie, które tam dzisiaj zastałem już są takie szczęśliwe, że
końcówkę tych protokołów oddają rolnikom. Także kilka tam jeszcze było poprawek.
Chciałbym się odnieść do artykułów w prasie i w gazecie pomorskiej i regionalnej powiat,
że tam krytykują, itd. Proszę Państwa to jest olbrzymia praca wykonana przez tych
pracowników. Te Panie, które tam są i również przez członków komisji. I tutaj taka prośba
do Pana burmistrza żeby z członkami tej komisji. Bo oni społecznie pracowali Pan
zorganizował takie spotkanie i osobiście podziękował. Natomiast ja chciałbym podziękować,
żeby Pan to przekazał. Nie wiem te Panie dostaną nadgodziny, czy coś takiego. To
należałoby to wynagrodzić. Bo one bardzo ciężko tam pracowały przepisując te sterty
dokumentów. Natomiast jest jeszcze taki wniosek. Bardzo szeroko żeśmy o nim
dyskutowali na ostatnim posiedzeniu komisji finansów. To jest prośba moja taka. Nie

str. 26

chciałbym wchodzić w niczyje kompetencje. Ponieważ minął już rok kadencji i tutaj moim
kolego, mi tak samo należy się szkolenie Podstawowe prawa i obowiązki radnego. Jak
również uchwalanie budżetu na początek. I teraz nie chciałbym wchodzić ani w
kompetencje Pana przewodniczącego, ani tutaj burmistrza. Ale prośba jest tego typu żeby
zorganizować takie szkolenie. Tu na tej sali

i to szkolenie moim zdaniem powinna

przeprowadzić kancelaria, która nie jest związana z prowadzeniem obsługi prawnej urzędu,
rady itd. Taką niezależną, to jest taka moja prośba, żeby nie wchodzić w polemikę. Nie
chciałbym tutaj się wypowiadać. Czy ten winny, czy tamten. Chodzi o to żeby radni byli
przeszkoleni na ten temat.
Radna Pani Ewa Szymańska – Pierwszy wniosek w sprawie wniosku złożonego po sesji w
dniu 28 sierpnia 2019 roku. W sprawie dokumentacji zutylizowania części gruzu z działki nr
57/19 w Wiskitnie. Składam ponowny wniosek o niezwłoczną odpowiedź pisemną jak i
ustną i przedstawienie dokumentacji dotyczącej zutylizowania części gruzu z działki nr
57/19 w Wiskitnie, który notabene nie nadawał się do utwardzenia dróg gminnych. Chcę
zaznaczyć, że od złożenia przeze mnie wniosku minęły dwa miesiące . Statut Gminy § 41
pkt 4 wyraźnie mówi: odpowiedzi na zapytania i wnioski udziela burmistrz lub wyznaczona
przez niego osoba ustnie na sesji bądź w formie pisemnej w terminie do 14 dni, powtarzam
do 14 dni od daty jego wpływu do adresata. Składam również o niezwłoczne udostępnienie
dokumentacji potwierdzającej wysypanie gruzu na drogę Huta – Wiskitno oraz Przyrzecze.
Takie informacji udzielił na sierpniowej sesji Pan zastępca burmistrza Pan Kazimierski.
Chciałam tylko powiedzieć, że jest to kłamstwo, bo to zostało potwierdzone. Ponieważ ani
jedno deko gruzu jakiegokolwiek nie trafiło na drogę Huta – Wiskitno oraz Przyrzecze.
Więc proszę nie oszukiwać radnych jak i mieszkańców, którzy wręcz po obejrzeniu
nagrania z sesji w dniu 28 sierpnia i wysłuchaniu odpowiedzi ustnej przez Pana zastępcę
burmistrza domagali się od sołtysa jak i rady sołeckiej wskazania miejsca, gdzie został
wysypany ten gruz.
Kolejny wniosek dotyczy remontu świetlicy w Hucie. Na IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
w dniu 21 grudnia 2018 roku składałam wniosek o remont świetlicy przy OSP Huta. Jest to
wniosek z dnia 21 grudnia, odpowiedź z dnia 2 stycznia 2019 roku, który był kierowany nie
bezpośrednio do mnie tylko do wiadomości Pana Patryka Mikołajewskiego Burmistrza
Koronowa z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury. W związku z tym, że nie otrzymałam
odpowiedzi na piśmie ponownie zgłosiłam ten sam wniosek na V sesji rady Miejskiej w
Koronowie w dniu 31 stycznia 2019 roku. Otrzymałam odpowiedź w dniu 26 lutego. Od 21
grudnia do dnia dzisiejszego nie poczyniono żadnych kroków ze strony Pana burmistrza
żeby cokolwiek zrobić w tej sprawie. Po czyn na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej w dniu
15 października przesuwamy środki z działu 600 Transport i łączność w rozdziale 60016
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Drogi publiczne gminne w paragrafie 4270 o kwotę 39 tys. na remont świetlicy w Salnie.
Byłam i jestem jak najbardziej za tą zmianą. Bo trzeba remontować i ratować co się da. Ale
myślę, że świetlica w Hucie bardziej potrzebuje jakiegokolwiek remontu. Panie burmistrzu
za chwilę będziemy musieli budować nową świetlicę w Hucie. Bo się okaże, że ona nie
nadaje się do użytku. I tak na pewno się stanie i wtedy usłyszymy, że gmina nie ma na to
żadnych funduszy. Więc może znajdzie Pan środki na remont świetlicy chociaż

by w

jakiejkolwiek części. Nie czekajmy aż ulegnie ona całkowitemu zniszczeniu. W 2017 roku
po nawałnicy był Pan sam osobiście w Hucie i widział Pan co się stało ze świetlicą. Obiecał
Pan mieszkańcom w rozmowach z nimi. Jako wtedy radny jeszcze pomóc w tej sprawie.
Bez skutku. Od listopada 2018 roku jest Pan burmistrzem i nadal w tej kwestii nic Pan nie
zrobił. Czy świetlica w Salnie potrzebowała aż tylu środków na ten remont?
I zapytanie, na sesji Rady Miasta Bydgoszcz w dniu 30 października 2019 roku radni podjęli
uchwałę dotyczącą opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w
Bydgoszczy w zakresie rozszerzenie biletu uczniowskiego i biletu malucha na obszar gmin
ościennych. A mianowicie zastępuje się bilet sieciowy bydgoskiego malucha biletem o
nazwie bilet sieciowy malucha oraz bilet uczniowski do 20 roku życia. Co oznacza, że
przysługuje on dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Bydgoszczy. A także
dzieciom i młodzieży, które zamieszkują tereny gminy Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko
i Białe Błota. W uzasadnieniu tej uchwały informuje się, że z tymi gminami zostały zawarte
porozumienia. Uczniowie z tych gmin będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej na
takich samych zasadach jak uczniowie zamieszkali w Bydgoszczy. Moje zapytanie zatem
brzmi. Dlaczego władze Gminy Koronowo nie zawarły takiego porozumienia? Czy może
nie chciały? Bo uznały, że nie ma w naszej gminie uczniów, którzy dojeżdżają do szkół w
Bydgoszczy. Albo, że mamy tak zamożne społeczeństwo, że niech rodzice sami pokrywają
koszty dojazdu do szkół.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Szanowni Państwo radni ja mam do
Was taka prośbę abyśmy w punkcie informacje mogli udzielić głosu Pani z Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, która chciałaby tutaj wyjaśnić jak działa punkt ZUS w
Koronowie. Także taka moja prośba.
Radna Pani Mirosława Holka – W ramach informacji dnia 15 października 2019 roku we
Wtelnie spłonął budynek, w którym mieszkało 6 osób. Budynek był własnością prywatną.
Mieszkańcy według wypowiedzi Pana burmistrza mieli otrzymać mieszkanie zastępcze.
Niestety rodzina dopiero dzisiaj otrzymała klucze do mieszkania znajdującego się w
Gogolinie. Niestety mieszkanie potrzebuje gruntownego remontu. Przecieka tam dach,
ogrzewanie jest popękane. Są tam piece kaflowe i stara platka, która jest do ogrzewania
wody, która w ogóle się nie nadaje do użytku. Łazienka

jest bez ogrzewania. Obok
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budynku mieszkalnego znajduje się budynek gospodarczy, w którym zapada się dach i
stwarza zagrożenie

zawaleniem się. Przy takim dużym zasobie mieszkań socjalnych i

komunalnych w gminie trzeba zostawić dwa, trzy mieszkania aby były do dyspozycji od
zaraz w takich sytuacjach. Ci mieszkańcy stracili właściwie wszystko. Muszą odbudować
dom. Pan burmistrz przekazał mieszkanie, które najpierw muszą wyremontować. Ponieść
ogromne koszty i poświęcić mnóstwo czasu aby tam zamieszkać. Gmina przekazała
pogorzelcom 20 litrów farby i 5 litrów gruntu do ścian. Dziękujemy bardzo. Nijak się to ma
jednak do tego co Pan burmistrz obiecywał. Między innymi z członkiem rady sołeckiej Pan
rozmawiał. Mieszkanie miało być gotowe. Z tego miejsca natomiast chcę serdecznie
podziękować w imieniu swoim jak i poszkodowanych Panu przewodniczącemu rady
miejskiej Panu Stanisławowi Gliszczyńskiemu w pomocy przy poszukaniu firm, które
porządkują pogorzelisko oraz innym darczyńcom, którzy nie chcą się ujawnić. Panu
burmistrzowi dziękuję za założenie konta, na które można wpłacać darowizny dla
poszkodowanych oraz za mieszkanie dla jednej z poszkodowanych.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Na wstępnie chciałabym się odnieść do wniosków,
które tutaj padły. I teraz zadać retoryczne pytanie radnym. Odpowiedzcie sobie Państwo
teraz składacie wnioski. Czy bardzie wymagana jest modernizacji budynku ZOZ? Czy
bardzie wymagana jest modernizacji świetlicy w Hucie? Czy nawet pomoc osobom, które
straciły dach nad głową? Czy budowanie wiaty dla samochodu strażackiego i dla
umieszczenia drabiny 360 tys. dla samochodu, który ma dzisiaj 50 lat. Został przekazany.
Bo tego samochodu nikt nie chciał. Bardzo chwałą strażakom, że wykonują właśnie wycinki
drzew . Wszystkie te prace związane przy okazji, czy przy użyciu tej drabiny. Natomiast
chciałabym dowiedzieć się od radnych kiedyś przy okazji na naszych komisjach. Bo tam
jest miejsce na naszą dyskusję. Czy ważniejsze są sprawy, które w tej chwili podnosicie,
czy ważniejsze jest budowanie wiaty, czy budowanie boksu dla drabiny?
Teraz są moje dwa wnioski. W imieniu Społecznej Komisji Infrastruktury i Transportu
Publicznego Miasta i Gminy w Koronowie w trosce o osoby niepełnosprawne zwracam się z
pytaniem czy w Gminie Koronowo powstał w roku 2019 plan likwidacji barier
występujących w przestrzeni publicznej oraz jakie podjęto działania w celu ich
wyeliminowania? Komisja argumentuje swoje pytanie wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli,
która w roku 2018 dokonała kontroli dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób z
niepełnosprawnościami. Komisja uważa, że nadal występuje problem korzystania przez
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich z wielostanowiskowego przystanku
autobusowego przy ul. Paderewskiego w Koronowie. Jest to przystanek dworcowy. Osoby
poruszające się na wózkach, ponieważ to nie jest dworzec, tylko jest to przystanek
dworcowy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają problem z wjazdem pod
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wiatę przystankową z powodu znajdującego się tam krawężnika. Również chodnik wokół
przystanku nie posiada obniżenia. Przez co osoba niepełnosprawna zmuszona jest
poruszać się placem manewrowym po trelince. Kolejną kwestia jest brak wyznaczonych
ciągów pieszych przez co poza w/w osobami również pozostali podróżni muszą poruszać
się placem manewrowym pomiędzy autobusami co stwarza zagrożenie w bezpieczeństwie.
Prosimy o odpowiedź i rozwiązanie w tej kwestii. Podpisano Przewodniczący Społecznej
Komisji Rafał Wąsowicz, a także radni Elżbieta Mojzesowicz i Henryk Borowicz i drugi
wniosek. Chodzi o ustanowienie nośności drogi osiedlowej ul. Przyrzecze. Jest to droga
osiedlowa, o którą mieszkańcy Przyrzecza zabiegali

wiele lat. Została ona wykonana

metodą nakładkową by umożliwić komfortowy przejazd mieszkańcom. Niestety od wielu
miesięcy jest to droga wykorzystywana przez ciężkie pojazdy ciężarowe transportujące
żwir, piach oraz kamienie z pobliskiej żwirowni. Dopuszczenie do ruchu tak ciężkiego
transportu spowoduje w niedalekiej przyszłości degradację tej drogi. Wnosimy o ustalenie
jej nośności i wprowadzenie ograniczenia tonażowego odpowiednimi znakami. Wnosimy
również o umieszczenie oznakowania pionowego skrzyżowań w tym rejonie. Podpisano
przewodniczący komisji, radni tj komisji.
Radny Pan Wojciech Orliński – Ja może znów tak nie zgodnie ze stereotypem chciałbym
bardzo podziękować Panu burmistrzowi

za zgodę i Panu Arturowi Koprowi za szybka

pomoc podczas wywozu buraków około pół tysiąca ton. Gdyby nie spuszczono w dwóch
miejscach wody i nie utwardzono byłaby to masakra. Tak było to możliwe i swoim sprzętem
poprawiłem drogę ona jest prawie nienaruszona. Wydaje mi się, że to dla gminy prawie 2
kilometry drogi. To ważne. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
Radny Pan Henryk Borowicz – W związku z uchwałą nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa
Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Proszę o przeprowadzenie akcji
wśród mieszkańców Gminy Koronowo w zakresie obowiązków narzuconych zapisami
uchwały i bezpośrednich konsekwencji

w związku z wprowadzeniem w/w przepisów.

Proszę o przedstawienie szczegółowych zasad przeprowadzenia kontroli wymaganych
dokumentów wynikających z zapisów uchwały.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - W związku z rozmowami na temat remizy we Wtelnie,
żebyśmy nie mieli dyskusji. Składam wniosek o udostępnienie dokumentacji tego wozu
pożarniczego – drabiny. Żebyśmy wiedzieli czy ten wóz faktycznie jest sprawny. Czy ma
wszystkie badania techniczne i wszystkie dopuszczenia.
Radna Pani Mirosława Holka – W związku z tym, że nie mamy w gminie samochodu typu
drabina i na pewno gminę nie stać na nowy taki samochód. Tak uważam. Ponownie
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składam wniosek . My niżej podpisani Radni Rady Miejskiej w Koronowie składamy wniosek
o wprowadzenie do budżetu na rok 2019 – 2020 zadania inwestycyjnego pn. Budowa boksu
garażowego przy remizie we Wtelnie. Na wyżej wymienione zadanie jest wykonany projekt
budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Proponujemy na rok 2019 kwotę 10 tys. zł, a
pozostała kwota 350 tys. zł na rok 2020. proponujemy termin wykonania określić na koniec
września 2020 roku.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja mam do przedstawienia dwie informacje dotyczące moich
pytań z poprzedniej sesji i jedno zapytanie. Otrzymałem odpowiedź podpisaną przez Pana
wiceburmistrza Kazimierskiego na moje pytanie dotyczące zwolnionych osób. Osób
przebywających na zwolnieniu. Otrzymałem taka odpowiedź: W związku z zapytaniem
zgłoszonym przez Pana na XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie 25 października 2019
roku informuję, że działania związane ze zmianami w strukturze organizacyjnej urzędu
mające na celu wyłącznie usprawnienie pracy w działach i referatach. Skutkowały
koniecznością przesunięć, niektórych pracowników. W dwóch przypadkach rozwiązaniem
umów na czas określony oraz w dwóch przypadkach koniecznością rozwiązania umów z
uwagi na likwidację stanowisk i braku możliwości zatrudnienia na innym stanowisku
zgodnym z kwalifikacjami tych osób. Dwie osoby zdecydowały o przejściu na emeryturę.
Zaledwie pięć osób zatrudnionych na aktualnie 92 osoby złożyło wypowiedzenia. Co nie
jest liczbą zaskakująco dużą. Z uwagi na ogólną tendencję w kraju, a mianowicie wzrost
zapotrzebowania na rynku pracy. W tym pojawienie się coraz większej liczby ofert bardzo
atrakcyjnych finansowo. I tutaj mam tabelkę osoby przebywające na długotrwałym
zwolnieniu to jest sześć, osoby, które odeszły na emeryturę dwie osoby. Wypowiedzenie
umów przez pracowników pięciu, wypowiedzenie umów w związku z likwidacją stanowisk
dwie osoby i rozwiązanie umów na czas określony dwie osoby. Razem naliczyłem
siedemnaście osób. Zostawię to bez komentarza. Następną odpowiedź, którą dostałem na
zmianę tutaj kamery na sali sesyjnej, która nas nagrywa. Otrzymałem odpowiedź, że nie
będzie to nadal planowane. Nie wiem dlaczego. Nadal mieszkańcy się skarżą, że
najważniejsze osoby z naszej gminy. Mieszkańcy oglądają ich plecy. Jeśli nie chcecie już
przełożyć tej kamery. Tutaj 7 metrów kabla to chociaż stoliki przesuńcie w tą stronę, żeby
mieszkańcy mogli Was widzieć z przodu.
Zapytanie, zwracam się z zapytaniem ile osób od początku kadencji zostało zatrudnionych
w urzędzie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło? I na jakich
stanowiskach?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Szanowni Państwo radni chciałem tutaj
prosić Was jeszcze raz. Ale tym razem chciałem Was poprosić o to abyśmy mogli
odpowiedzieć na sesji. A więc 15 minut przerwy po informacji. Po punkcie 22 proszę o 15
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minut przerwy na przygotowanie odpowiedzi. I mój drugi wniosek, właściwie to trzeci z kolei
. tak jak mówiłem w sprawozdaniu. Chciałbym liczyć na odpowiedzialność, iż sesja jeszcze
trwa. Możecie w każdym momencie sesji zmienić program sesji. Żeby jednak pomyśleć o
tym aby jednak zmienić WPF. Ja tutaj apeluję do Państwa rozsądku w tym momencie. Bo
już właściwie nie wiem do czego innego. Chciałem tylko do Pana Mitery, niestety wyszedł
WPF. Nieprzegłosowany WPF wyklucza na wykonanie projektu budowlanego w sołectwie
Samociążku tej ulicy, drogi Nad Kanałem dokładnie chodzi, tak. Pani radna Szymańska,
Pani tu mnie nazwała kłamcą przed chwilą. A ja chciałem apelować do Pani rozsądku.
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wiskitnie. Pani sołectwo, grożą nam kary. Nie
będziemy tego robić bez WPF. Dziękuję Pani za to i mieszkańcy Wiskitna na pewno tez
podziękują. Panie Olech Raddatz zajmuje się Pan kamerami tutaj. A mamy dofinansowanie
z funduszu dróg samorządowych na ulicę Kościelną w Mąkowarsku. Nie mogę teraz
podpisać żadnego porozumienia, żadnej umowy. Dlatego apeluję do Waszego rozsądku, bo
tylko to mi zostało w tym momencie. Dziękuję.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Szanowni Państwo tutaj się zgłasza mieszkaniec który też
chciałby zabrać głos.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – W pierwszej kolejności była Pani
Agnieszka

Wronkowska

Naczelnik

Wydziału

Obsługi

Klientów

i

Korespondencji

Bydgoskiego Oddziału ZUS.
W związku

z tym pytam czy wyrażają Państwo zgodę na wystąpienie Pani Agnieszki

Wronkowskiej Naczelnika Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Bydgoskiego
Oddziału ZUS?
Radni jednogłośnie 18 głosami „za” udzielili głosu Pani Agnieszce Wronkowskiej
Naczelnikowi Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji Bydgoskiego Oddziału ZUS.
Pani Agnieszka Wronkowska Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji
Bydgoskiego Oddziału ZUS - Podpisaliśmy z Panem burmistrzem na początku tego roku
umowę, która otworzyła punkt informacyjny, który działa na pełnych zasadach tak jak
wszystkie sale obsługi klienta. Chciałam się Was zapytać jako radnych czy wicie, że coś
takie istnieje na terenie Waszego miasta.? Chyba nie do końca, ponieważ niektórzy tutaj z
Państwa członków rodziny dalej korzystają z sali obsługi klienta na ulicy Św. Trójcy. Sala
tutaj u Was w Koronowie jest po to otwarta, żeby Wasi mieszkańcy mieli jak najlepszy
dostęp do tych sal. Wszystkie sprawy mogli załatwiać w systemie w Koronowie. Nie musieli
przyjeżdżać do Bydgoszczy. A więc apeluję do Państwa, do waszych znajomych, tzw.
marketingiem szeptanym. Żebyście przekazali taką informację. Wszystkie zaświadczenia o
niezaleganiu, nawet jeśli doniesiecie wpłatę, poświadczenia do ubezpieczeń. Wszystko to
można załatwić w Koronowie. Zasiłki pogrzebowe tez jak najbardziej. Wnioski o emeryturę,
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rentę to wszystko można załatwić osobiście w punkcie w Koronowie. To tyle, dziękuję.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Zgłaszał się Pan Wąsowicz, więc
muszę zapytać się Państwa radnych kto jest za udzieleniem głosu Panu Wąsowiczowi?
Radni 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się udzielili
głosu Panu Wąsowiczowi.
Pan Rafał Wąsowicz – Stała się rzecz dla mnie absurdalna wczoraj. Przeczytałem w
mediach społecznościowych informację dotyczącą fizycznej rozbiórki bocznicy kolejowej na
terenie GS. Zwracam się z pytaniem czy gminna spółdzielnia wystąpiła do lokalnego
samorządu z informacją o zamiarze likwidacji bocznicy i zaopiniowanie tego zamiaru.
Zgodnie z obowiązkiem zarządcy bocznicy, który chce na swoim terenie bocznicę
likwidować taki krok jest wymagany z uwagi na zapisy ustawy o transporcie kolejowym
dotyczącym likwidacji bocznic. Jeżeli taki wystąpienie miało miejsce to proszę o podanie do
publicznej informacji jakie stanowisko było Gminy Koronowo w tej sprawie. Rozbiórka
bocznicy i decyzja prezesa gminnej spółdzielni jest niezrozumiała i bardzo krótkowzroczna.
Mając na uwadze priorytety transportowe unii europejskiej oraz starania zarówno lokalnych
samorządów, stowarzyszeń jak i moich w kierunku reaktywacji linii Koronowo – Tuchola.
Również dla ruchu towarowego. Polityka transportowa unii europejskiej ukierunkowana jest
na zmniejszanie transportu kołowego na rzecz transportu kolejowego. Decyzja GS
Koronowo jest tej polityce całkowicie przeciwstawna. Poprzedni Burmistrza Koronowa Pan
Stanisław Gliszczyński wiele razy powtarzał i zapewniał, że popiera tę inicjatywę. Był
obecny na przejazdach kolejowych na stacji Koronowo. Jak również Gmina Koronowo
czynnie włączała się w organizowane przeze mnie oraz stowarzyszenie takie jak
Szczęśliwa Dolina akcje promocyjne transportu kolejowego w Koronowie. Jak również
obecny włodarz popiera ten postulat. Czyli Pan

Mikołajewski o czym mowa była w

kampanii wyborczej. Z tego względu niezwykle ważna jest decyzja jaka zapadłą w Gminie
Koronowo na wystąpienie GS w gestii likwidacji bocznicy. Mam nadzieje, że byłą ona
negatywna. Dlatego uprzejmie proszę o przedstawienie tych dokumentów opinii publicznej.
I dodam jeszcze od siebie, że skontaktowała się ze mną wczoraj Pani mecenas i podjęła się
zadania, że sprawdzi tą sprawę pod kwestią prawną. Ponieważ zbulwersowało ją to, gdyż w
takiej sytuacji przepisy krajowe są jakby pod przepisami europejskimi. I ona chciałaby
sprawdzić, czy nie zostały przekłamane jakieś inne zapisy ustaw europejskich nie tylko
polskich.
I mam też wniosek do pana burmistrza o przygotowanie informacji ile razy remontowana
była ul. Przemysłowa w Koronowie w latach 2007 - 2019? jaki jest łączny koszt tego
remontu? Ponieważ w dużej mierze jest ona zniszczona przez pojazdy ciężarowe, a nie
garstkę mieszkańców, którzy tam mieszkają.
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I ostatnie zapytanie jeszcze. Powołując się na publiczną informację zamieszczoną

na

stronie Posła na Sejm Łukasza Schreiber dotyczącą spotkania w kancelarii Premiera RP
28.10.br. Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, na którym jednym z tematów było
poruszenie potrzeb społecznych w oparciu o programu rządowe zwracam się z pytanie. Czy
była możliwość rozmowy, podjęty temat

programu w odniesieniu do linii kolejowej

Koronowo, która jest na liście rezerwowej tego programu oraz czy podjęto rozmowy na
temat rozszerzenia programu dofinansowania połączeń autobusowych? Na spotkaniu tym
Pan reprezentował Gminę Koronowo jak Pan wspomniał w swoim wystąpieniu.
Jeszcze chciałem jeżeli mogę informacyjnie do Pani radnej Szymańskiej odnośnie tego
pytania o komunikację miejską to nie tylko do 20 roku. Ale też te bilety za 10 zł i roczny za
100 zł to jest dla osób do 26 roku życia. Ale tylko dla gmin, które komunikację miejską mają.
Gmina Koronowo jej nie ma. W związku z tym nasi uczniowie nie mogą korzystać z tych
biletów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ja mam pytanie do pana burmistrza,
bo na wszystkie wnioski otrzymałem odpowiedź. Tylko nie ma jeden. Złożyłem 28 sierpnia:
Proszę o przedstawienie harmonogramu prac dotyczących bieżącego utrzymania dróg od
stycznia do sierpnia 2019 oraz harmonogramu prac do zrealizowania w miesiącach
wrzesień – grudzień 2019. szczegółowe rozliczenia prac i materiałów zużytych do tych prac.
Na to nie otrzymałem do dnia dzisiejszego. To mamy dwa miesiące. Też bym prosił żeby
sprawdzić. Może gdzieś to utknęło.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Z taką krótką informacją. Na
pewno wszyscy wiedzą. Oprócz święta, które mamy jutro zbliża się również 11 listopada
nasz Święto Niepodległości. Z tej okazji w gminie organizujemy dwa wydarzenia.
Mianowicie 10 listopada tj. w niedziele serdecznie zapraszamy tutaj do sali sesyjnej na
godz. 18.00. Gdzie będzie koncert naszej orkiestry dętej. Połączony razem z występami
solistów z opery Nova. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do przyjścia. Myślę, że będzie
to ciekawe widowisko. Ciekawa rzecz do zapoznania się z artystami, z naszą zdolną
młodzieżą. Co do 11 mamy tutaj jak najbardziej również od godz. 10.00 na rynku trwać
będzie piknik patriotyczny. A przy cmentarzu spotykamy się o godz. 12.15 skąd przejdziemy
na rynek. A następnie do bazyliki, gdzie odbędzie się msza oraz koncerty. W związku z
wydarzeniem można spodziewać się chwilowych utrudnień w ruchu. Szczególnie w
okolicach cmentarza parafialnego oraz rynku. Bardzo wielka prośba do naszych
mieszkańców, aby nie parkować na rynku oraz na parkingu przy ul. Pomianowskiego
naprzeciwko budynku urzędu. W związku z tymi obchodami bardzo o to prosimy.
Radny Pan Tomasz Gordon – Chciałem się odnieść tutaj do wypowiedzi Pan burmistrza.
Znalazła się rada i urząd w takiej sytuacji, że trochę trudna jest ta sytuacja. To się Państwo
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zgodzą. Ale jest zawsze gdzieś tam. Jeszcze jest wyjście. Panie burmistrzu, Pani skarbnik
ja bym proponowała takie coś. Dzisiaj już jest późno. Radni są zmęczeni, więc dziś już nic
nie osiągniemy. Ale prośba by była taka. Jeżeli jedenastu radnych się tam podpisało. To
uwzględnijcie

chociaż

kawałek

tego

wniosku

i

po

świętach

poprosimy

Pana

przewodniczącego zwoła sesję nadzwyczajną. Poprosimy Pana prezesa gminnego żeby
przedstawił nam certyfikaty tego samochodu, itd. i może znajdziemy Panie burmistrzu
rozwiązanie. Taka jest tutaj moja propozycja.
21. Składanie interpelacji
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Kto z Pań, Panów radnych chciałby

złożyć interpelację?
Pani radna Katarzyna Szulta – Romaniuk – Chciałabym złożyć interpelację w sprawie
połączenia drogowego pomiędzy Gminą Koronowo a Gminą Sicienko. Wnoszę o ponowne
nawiązanie rozmów z Gminą Sicienko w sprawie połączenia drogowego między Gminą
Koronowo a Gminą Sicienko. Wnioskowana przez mnie wcześniej propozycja utworzenia
takiego połączenia jako przedłużenia ciągu ulicy Polnej w Tryszczynie do miejscowości
Szczutki w Gminie Sicienko jest prawdopodobnie mało realna do realizacji ze względów
technicznych. W tym miejscu powstaje już rozjazd związany z budowana trasą S5. I
przypuszczam, że nie ma możliwości wpięcia kolejnej drogi w tym miejscu. Wnoszę zatem o
ponowienie rozmów z wójtem Gminy Sicienko w sprawie utworzenia połączenia drogowego
między gminami przez sołectwo Morzewiec. Jako przedłużenie ulicy Leśnej lub ulicy
Dworskiej, aż do miejscowości Szczutki w Gminie Sicienko. Nieformalnie wiem, że Gmina
Sicienko jest zainteresowana właśnie takim połączeniem.
22.

Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu dwudziestego
drugiego do Sprawozdania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- O przedstawienie sprawozdania z

realizacji tego programu poproszę Przewodniczącą Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Panią Katarzynę Szulta – Romaniuk.
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy są jakieś pytania do Pani
przewodniczącej?
Radna Pani Małgorzata Szymczak – Moje pytanie dotyczy sołectwa Samociążek. Ponieważ
uzależnienie od alkoholu jest widoczne w ty sołectwie. Jest to sprawa taka problemowa i teraz
moje pytanie jest takie. Ponieważ bliskie mi są sprawy związane z wychowaniem, edukacją
dzieci i młodzieży. Czy tutaj w tym sołectwie jakieś są działania w kierunku edukacji,
wychowania dzieci i zajęć takich socjoterapeutycznych? Czy jakieś spotkania z pedagogiem,
psychologiem w celu właśnie tutaj spotkań z tymi dziećmi i pomocy.
Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią
Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przede wszystkim zapraszam po szczegółowe informacje
dotyczące organizowania zajęć w takich świetlicach do Pełnomocnika Burmistrza do Pani
Żanety Zenel. Ale myślę, że jest to kwestia już bezpośrednio w szkołach. Bo nie wiem o jaką
sytuację chodzi konkretnie. Ile to jest dzieci? Jak to wygląda? To nie jest tak, że my po prostu
robimy te zajęcia w każdej miejscowości. To jest cała procedura. Pani Ewo coś Pani chciała
dodać. Proszę mi pomóc jak Pani też coś chcę]e dodać. Ja się wcale nie obrażę. Ale myślę, że
to jest kwestia rozmów Pani radna i możemy do tego tematu wrócić. Pani Ewo bardzo proszę.
Radna Pani Ewa Szymańska – Przepraszam, ale to są tzw. świetlice socjoterapeutyczne.
Dlatego nie we wszystkich wsiach właśnie się znajdują takie świetlice.
Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią
Katarzyna Szulta – Romaniuk - To jest tzw. program to co tutaj mówiłam, Program edukacyjno
– wychowawczy z elementami profilaktyki uzależnień. Czyli dana świetlica realizuje taki
program.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - Ale być może warto byłoby się zastanowić, żeby objąć
więcej sołectw też takim
Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panią
Katarzyna Szulta – Romaniuk - Jeśli chodzi o dzieci jak najbardziej. A także w trakcie tych
wyjazdów letnich na te obozy. Tam również jest realizowany ten program profilaktyczny. I tu
też będę za tym żeby była większa rotacja tych dzieci. Bo w tym roku miałam wrażenie, że
wiele osób jedzie tam po raz kolejny. A niektóre dzieci z gminy nie mają nawet takiej
możliwości żeby tam pojechać. Ja myślę, że może z bardziej zagrożonych środowisk. O tak
bym to ujęła. W zasadzie jeśli chodzi o komisję alkoholową chciałby się powiedzieć na zdrowie
i wznieść toast. Ale tak nie jest. Tak naprawdę to myślę, że ten problem alkoholizmu wymaga
po prostu osobistej decyzji danej osoby, żeby powiedzieć sobie stop i nie pić tak. A tak
naprawdę to są ciężkie spotkania. Z takimi osobami i to wcale nie jest łatwa praca z takimi
osobami.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady sesji.
23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dziewiętnastego trzeciego odpowiedzi na interpelację wnioski i zapytania.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Zacznę może od
odpowiedzi na zapytanie Pana Wąsowicza, który w dniu dzisiejszym złożył nam zapytanie.
To, które szczegółowo odczytywał. A dotyczące kulisów likwidacji bocznicy kolejowej tutaj
w Koronowie. Ja może odpowiem w ten sposób, że bardzo się staramy, ale cudotwórcami
nie jesteśmy. Jeżeli sprawa dzisiaj wpłynęła do urzędu wymaga ona analizy. My się
systematycznie, że tak powiem podciągamy z kwestii kolejowych. Dowodem na to jest
chociażby z sprawozdaniu Pana burmistrza informacja, że miało miejsce też spotkanie
dotyczące przebudowy linii kolejowej nr 201. jeżeli mogę tylko powiedzieć zapytanie Pana
Rafała wymaga bardzo szczegółowej analizy. Bo to co nam się udało ustalić to jest sprawa
znana. Orzeczenie jest z Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące likwidacji. Ale tak
wychodzi nie bocznicy. Bocznica była na końcu. Dotyczące likwidacji części linii kolejowej.
I to faktycznie musi przejść swoją procedurę i także procedurę notyfikacyjną wobec
jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku tutaj w Koronowie jest to bocznica
kolejowa.

Ustawa

o

transporcie

kolejowym

jest bardzo

trudna

i

my musimy

przeanalizować tak naprawdę czy ten obowiązek notyfikacji w tym przypadku miało
miejsce czy też nie.
Co do zapytania dotyczącego kosztów ulicy Przemysłowej oczywiście to będzie
przygotowane w późniejszym terminie. Nie możemy tego tak od ręki zrobić.
Co do spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to myślę, że Pan burmistrz udzieli
odpowiedzi, bo był tam.
Teraz kolejna sprawa Pan radny Borowicz zapytuje się o tzw. uchwałę antysmogową.
Zgadza się po wielu konsultacjach społecznych Sejmik Województwa Kujawsko –
Pomorskiego podjął 24 czerwca 2019 roku uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa kujawsko – pomorskiego ograniczeń zakazów eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw. Tak się składa, że tutejszy urząd brał udział w kilku
konsultacjach tej uchwały. O co nam najbardziej chodziło? O to żeby wprowadzić okresy
przejściowe dla starych instalacji. Czyli można tak powiedzieć starych pieców. Na tyle
długie żeby właściciele mogli po prostu kupić te nowe spełniające już odpowiednie
wymagania. Co do upublicznienia tej uchwały powiem, że na stronie internetowej Gminy
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Koronowo jest komunikat burmistrza w sprawie wejścia w życie tej właśnie uchwały.
Komunikat jest zwieszony 15 lipca 2019 roku. Poza tym oczywiście informacja stosowna
znalazła się na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu. Jeżeli jest tutaj taki wniosek Pana
radnego to postaramy się tę kwestię upublicznić jeszcze bardziej. Uchwałą bardzo ważna,
bo Państwu radnym powiem tyle, że zakazuje się stosowania węgla brunatnego, odpadów
stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla i fotokoncentratów węglowych,
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Uchwała wprowadza tez okresy
przejściowe. Udało się wynegocjować troszeczkę dłuższe na montaż np. pieców
spełniających wymagania określone dla klasy piątej. Chodzi o efektywność po prostu
energetyczną. Tak, że to ta informacja.
I jeszcze może się ustosunkuję do zapytania, do jednego z zapytań Pani radnej Ewy
Szymańskiej. Otóż ten bilet uczniowski to jest instytucja ściśle powiązana. Z tymże
rzeczone samorządy gminne czyli Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Białe Błota mają podpisane
porozumienia z miastem Bydgoszczą dotyczące wspólnej komunikacji miejskiej. Rzeczone
samorządy, rzeczone gminy musiały podpisać odpowiednie porozumienia. Ale te
porozumienia wiążą się z jednej strony z bardzo, bardzo dużym udziałem gmin w
wspólnym finansowaniu komunikacji miejskiej miasta Bydgoszczy. A druga sprawa jest
taka, że trzeba by powiedzieć szczerze, że takie podpisanie takiego porozumienia przez
Gminę Koronowo spowodowałoby wygaszenie stopniowe tych bocznych linii, które są póki
co utrzymywane przez prywatnych przewoźników. Działających tutaj bez dotacji gminnej,
którzy to w jakiś sposób lepszy czy gorszy zarabiają na tym zasadniczym połączeniu
Koronowo – Bydgoszcz. Kwestia ta była przedstawiana radnym komisji przestrzegania
prawa, gospodarki komunalnej i przestrzennej naszej rady dnia 17 kwietnia 2019 roku.
Także z jednej strony zgadzam się. Bardzo takie bilety, ale z drugiej strony bardzo duży
wysiłek samorządu i pogodzenie się z tym, że miejscowości te z boku po wejściu
komunikacji miejskiej będą całkowicie odcięte. To tyle.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Może ja jeszcze odnośnie
tych połączeń dopowiem, że temat ten był przedstawiamy również na komisji komunalnej.
Tam był koszt dofinansowania ze strony gminy takiego połączenia na poziomie 700 tys. zł
jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o te porozumienia to pierwsze zostały podpisywane
w 2014 roku. W ubiegłym tygodniu było spotkanie z kolei u Pana Starosty Bydgoskiego z
przedstawicielem PKS, który zapewniał o chęci inwestowania w tabor. I również liczyli na
ciche zapewnienie, że nie będzie rozszerzana współpraca właśnie z MZK w tym temacie.
Gdyż inaczej tak jak tutaj właśnie burmistrz Marszelski powiedział będzie to również
skutkowało tym, że im spadnie ilość klientów na głównej linii Koronowo – Bydgoszcz. A to
niestety spowoduje, że oni nie będą w stanie pokrywać nierentownych linii pozostałych.
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Więc robiąc lepsze połączenie Koronowo – Bydgoszcz zrobimy to kosztem pozostałych
miejscowości. Myślę, że nie do końca jest to dobre rozwiązanie.
Teraz chciałbym odpowiedzieć również na informacje, które przedstawiał Pan Raddatz. Bo
przedstawił

trochę, że tak powiem nieprecyzyjnie. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ilość

pracowników. Przeczytał to pismo w połowie. Mianowicie powiedział, że 17 pracowników
przestało pracować, bądź odeszło z pracy z urzędu. Wśród tych 17 pracowników jest 6
inspektorów przebywających na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Są tam m.in.
pracownicy, którzy przebywają na urlopach macierzyńskich. No za to myślę, że nie
możemy ich winić. Było 2 pracowników, którzy odeszli na emeryturę. Myślę, że za to
również nie możemy ich winić. Jest 5 pracowników, którzy stwierdzili, że chcą pracować w
innym miejscu. Są to doświadczeni pracownicy. Nad czym ubolewamy, ale niestety siłą
nikogo nie zatrzymamy. Więc myślę, że trzeba by było takie informacje przedstawiać
bardziej precyzyjnie.

A dopełniając to wypowiedziano umowy na czas określony 2

osobom, a na czas nieokreślony również 2 osobom. Więc to jest 4 a nie 17.
co do umiejscowienia kamery to również pismo, które nie zostało przeczytane w pełnej
krasie. Ja z kolei tez nie przeczytam całego. Ale przeczytam ostatni akapit tego pisma.
Głównym założeniem związanym z lokalizacją kamery jest transmitowanie i utrwalanie
obrad sesji rady. Jest to aby w kadrze znaleźli się przede wszystkim wszyscy radni rady
miejskiej. Bo to jest sesja rady, Rady Miejskiej w Koronowie. A w następnej kolejności w
miarę możliwości pozostali uczestnicy obrad rady. Co do usytuowania stołów, że my
siedzimy plecami. Nie my za to odpowiadamy jak są ustawione stoły w czasie sesji rady
miejskiej.
Co do zapytania Pana radnego Raddatza, który bardzo się interesuje zatrudnieniem w
urzędzie miejskim. Szkoda, że Go nie ma bo bardzo bym Go prosił, żeby doprecyzował.
Bo pyta się odnośnie umowy o pracę i zlecenia. Nie ma jednej takiej umowy o pracę i
zlecenie. Jest albo umowa o pracę, albo umowa zlecenie. Więc bardzo bym prosił żeby
ten temat doprecyzował. Gmina nie zatrudnia również pracowników na umowę o dzieło.
Bo jak sama nazwa wskazuje osoba na takim zatrudnieniu musi wykonać jakieś dzieło. No
trudno powiedzieć żeby pracownik urzędu wykonywał dzieło. Chyba, że podpiszemy z nim
20 umów o dzieło w danym miesiącu i będziemy wychodzić z założenia, że robi jedno
dzieło czyli jedną sprawę załatwiał dziennie. Więc niestety ale tutaj muszę odpowiedzieć
na to pismo, że takich pracowników, o których pyta Pan Raddatz jest zero.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Co do odpowiedzi Pani radnej Holce.
Dziękuję za to , że podziękowała Pani za stworzenie konta dla pogorzelców, doceniam.
Więc Pani radna byliśmy tam a burmistrzem Kazimierskim tak bodajże od 6 rano podczas
trwania tego pożaru. Pomagaliśmy wynosić meble. Nasi pracownicy obecny tu również
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kierownik przybył niezwłocznie. Zabrał rodzinę do jednego lokalu. Nie wyraziła ona zgody
na ten lokal. Gdyż był kubaturowo za mały. Więc zaproponowaliśmy wspomniany tutaj
Gogolin. Gogolin wówczas jeszcze był zamieszkały. Zrobiliśmy wszystko, wręcz
kolokwialnie mówiąc staliśmy na głowie. Aby tego najemcę naszego lokalu mieszkalnego
wyprowadzić z tego mieszkania i dać mu inny lokal.

Co też uczyniliśmy. Zwolniliśmy

wówczas mieszkanie w Gogolinie, do którego wprowadziliśmy mieszkańców –
pogorzelców. Jeśli chodzi o dach, który tu Pani wspomniała. Dach mamy zgłoszony do
remontu. Jeśli chodzi o budynek gospodarczy, o którym Pani tutaj również wspomniała.
Opinia o rozbiórce dotarła do nas dopiero 28 października. Ale również idzie to do
rozbiórki.

Nie widziałem Pani na tym pożarze. Jeśli chodzi o pomoc pogorzelcom w

rozbiórce domu również zaoferowaliśmy, że siłami naszej spółki możemy kolokwialnie
mówiąc obalić szczyty, które są najbardziej niebezpieczne, które wynikały nawet bodajże z
opinii powiatowego inspektora, który również przyjechał niezwłocznie na miejsce.
Wszystkie rodziny, wszyscy mieszkańcy mimo że to nie był nasz zasób mieszkaniowy
otrzymali mieszkania. Nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Rano być na pożarze, a
wieczorem malować mieszkanie. Przekazaliśmy po remoncie sali sesyjnej jak Pani na
pewno zauważyła pięknie wyremontowana sala sesyjna za zero złotych., jedynie
materiały.

Została nam część materiałów budowlanych. Tego samego dnia bodajże

przekazaliśmy je pogorzelcom, aby odświeżyli swoje mieszkanie. Ja nie chcę się tutaj już
więcej odnosić, że będę zastępował Pani rodziców czy nauczycieli, ale troszeczkę
szacunku. Tak naprawdę stanęliśmy na głowie .aby to uczynić i myślę, że jesteśmy w
stałym kontakcie, a jestem przekonany o tym, że jesteśmy w stałym kontakcie z
pogorzelcami, którzy to przychodzą do nas regularnie. Byli bodajże w poprzedni
poniedziałek byli u naszego biura prawnego, które zaoferowaliśmy również do pomocy.
Gdyż nie wszyscy lokatorzy, że tak powiem mają prawa do tego lokalu. Robimy wszystko i
wszystkim zapewniliśmy dach nad głową. Jak mówi Pani o przepastnym. O właśnie mówi
Pani o przepastnym zasobie mieszkaniowym. Pani radna to jest w sumie zarzut nie do
Pani nawet. Bo to widzę nie ma żadnego sensu. Jeśli chodzi o zasób mieszkaniowym
gminy i o współpracę, o której Pani mówiła na poprzedniej sesji czyli sierpniowej. 3
stycznia tego roku zwróciłem się na piśmie. Nie wyciągnąłem tego na żadnej sesji. Nie
robiłem z tego żadnej awantury. Zwróciłem się na piśmie. W związku z koniecznością
zachowania pełnej kontroli

w zakresie dokonania przydziałów pozostających do

rozdziału 9 lokali, mieliśmy wówczas 9 lokali do przydziału,

w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym w lokalu socjalnym w Koronowie. Proszę o oddelegowanie 2
przedstawicieli Rady Miejskiej w Koronowie

na czas trwania tych prac dotyczących

podziału w/w lokali. Powyższe wynika z sytuacji wygaśnięcia mandatu radnym, którzy
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dotychczas oddelegowani byli do pracy komisji mieszkaniowej. Pismo skierowałem do
Pana Gliszczyńskiego w styczniu. Nie otrzymałem oczywiście odpowiedzi. Nie robiłem z
tego tytułu awantury. To jest bardzo ważna sprawa. Komisja mieszkaniowa obradowała.
Zwróciłem się ponownie 3 czerwca, przeczytam całe pismo: Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowych zasobów Gminy Koronowo zwracam się z prośbą o
oddelegowanie 2 radnych Rady Miejskiej w Koronowie do prac w komisji mieszkaniowej
działającej przy Burmistrzu Koronowa celem opiniowania listy lokali proponowanych do
remontu w trybie szczególnym określonym w rozdziale 7 cytowanej uchwały. Chodzi tutaj
o mieszkania, które mamy zdewastowane, a możemy je przydzielić poza komisją
mieszkaniową mieszkańcom, którzy biorą na swoje barki i odpowiedzialność biorą
remontowanie tego lokalu. Czyli jest to np. dla młodych rodzin z doświadczeniem
budowlanym świetna okazji. Bo bez kolejki mogą taki lokal nająć. Wówczas mają od nas
zwolnienie z czynszu i na własny koszt je sobie remontują. Chciałem Pani powiedzieć, że
nie otrzymałem odpowiedzi. Ale nie jestem przeszczęśliwy, że w dniu dzisiejszym

Pan

przewodniczący od stycznia w końcu odpisał mi i oddelegował 2 radnych. Za

co

serdecznie dziękuję. To wszystko jeśli chodzi o lokale mieszkaniowe naszej gminy i o
naszą bezczynność, którą Pani nam tutaj zarzuca. Tak i o 5 litrów farby.
Jeśli chodzi o Hutę również dziękuję tutaj radnej Szymańskiej za to, że wskazała, iż byłem
na miejscu po nawałnicy zaraz rano. Faktycznie byłem szkoda, że się tam nie spotkaliśmy.
Nie obiecywałem mieszkańcom niczego poza pomocą, którą mogłem zaofiarować. Byłem
wówczas radnym, byliśmy wówczas kolegami. Tak myślałem przynajmniej. I faktycznie w
2017 miała miejsce nawałnica. Dachu nie zrobiono w 2018, 2019 roku. Ja nie chcę wracać
do przeszłości, ale wie Pani co zrobiliśmy Pani radna? Wystąpiliśmy do ubezpieczyciela,
bo gminny zasób mamy ubezpieczony. I co się okazało? Nic. Bo minęły terminy i trzeba
było się zgłaszać w 2017 roku. Nic nie uczyniliśmy wtedy. Gmina nic nie uczyniła. To nie
jest zarzut do mnie. Ja świetlicę w Hucie będę remontował. Obiecałem to i ja to zrobię. A
jeśli chodzi o Salno i zarzut, że najpierw robimy Salno. To Pani powiem, że rada sołecka
Salna przekazała bodajże 15 tys. zł. Wiosną już na remont tej świetlicy. Ja tłumaczyłem
Panu Raddatzowi na zeszłej sesji. Jak to wygląda. W jakim trybie to jest robione. Ale mogę
to powtórzyć jeszcze raz jeśli Pani ma taka wolę. Co do tego, że nazwała mnie Pani
kłamcą po raz drugi w sumie. Bo najpierw przez media społecznościowe. To nie będę się
do tego odnosił, bo ta sala to już nie takie rzeczy widziała w tej kadencji, o których hańbą
by było w ogóle wspominać.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski -

Co do Huty warto

dopowiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o samą remizę wpłynęło jedno jedyne
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pismo w 2017 roku, które może potwierdzić Pani Magda Wanda-Joras. Występowała
również do szefa tamtejszej straży o uzupełnienie tego wniosku. Aby mogła właśnie
wystąpić o odszkodowanie. Do dnia dzisiejszego z tego co wiem nie wpłynęła odpowiedź.
Ten wniosek nie został uzupełniony. Ja byłem na ostatnim spotkaniu wiejskim teraz na
jesieni we wrześniu. Tam rozmawiałem z tym samym też szefem straży. On twierdzi, że
składał pism kilkanaście w tym temacie do urzędu. Pani Magda mówi, że jest jedno. Ja
powiem szczerze wierzę dokumentom, które są w urzędzie. Chyba, że tez Pani powie, że
Pani Magda wzięła i te dokumenty zniszczyła.
Radna Pani Ewa Szymańska - Nie taką samą informację uzyskałam, że wpłynęło jedno.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Mi na zebraniu wiejskim
powiedział Pan przewodniczący tamtejszej straży, że tych pisma było kilkanaście. Gdzie
są te pisma? To jest dwa lata, dwa lata od nawałnicy. My wzięliśmy się w pierwszym rzucie
za remont świetlicy w Salnie. Koszt zadania 100 tys. zł. Zrobienie tego dachu. Jest na
biurku do podpisania umowa przez Pana burmistrza. Czyli rozumiem, że nie mamy
naprawiać tego dachu, bo lepiej najpierw naprawić Hutę. Mamy również projekt na
zrobienie remontu w Więzownie. Też nie mamy go zrobić, bo po co. Najpierw trzeba zrobić
hutę. Na to był czas 2 lata temu. Trzeba było wystąpić o odszkodowanie tak jak się należy.
By były pieniądze i byłby dach zrobiony. Czemu nie zostało to dopilnowane proszę się
zapytać szefa straży z Huty. Proszę się zapytać Pan pa przewodniczącego, który był
wtedy burmistrzem. I myślę, że doskonale wiedział w jaki stanie jest ten dach. Myślę, że
on się nie popsuł w tym roku.
Radna Pani Ewa Szymańska – Jeśli mogę Panie przewodniczący?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Moment, czy już są skończone
odpowiedzi? To może poczekajmy. Proszę nie podnosić głosy Panie burmistrzu
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Przepraszam bardzo, że

podnoszę głos. Ale w tym momencie powiem szczerze trudno nam również mówić tutaj
spokojnie. Skoro słyszymy zarzuty do nas, że dach jest nie zrobiony. Skoro nie my za to
odpowiadamy. Mówienie do mnie, że ja jestem kłamcą, że żaden dekagram gruzu tam nie
został wysypany. Żeby pani nie musiała później Pani Ewo za to przepraszać. Ja oparłem
swoją odpowiedź na informacji jaką otrzymałem od pracowników ZGKiM. Więc w tym
momencie mówi Pani, że kłamią pracownicy ZGKiM również. Proszę uważać. Ostatnio
tutaj jeżeli ja mogę dokończyć. Ostatnio tutaj bodajże członek rady nadzorczej również
wystrzegał Państwa przed używaniem takich słów. A tu jest kolejny raz, kolejny raz.
Radna Pani Ewa Szymańska - To może się spotkajmy w poniedziałek na tych dwóch
drogach przeze mnie wymienionych i Pan mi wskaże, gdzie zostało to wysypane. Dobrze?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Pani radna prosiłbym o...
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Radna Pani Ewa Szymańska - Przepraszam.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - W poniedziałek to będziemy
musieli z Panem burmistrzem bardzo poważnie popatrzeć jak teraz zrobić w momencie
kiedy mamy nie uchwalony WPF. Wiecie Państwo doskonale, że tam są drogi z FDS, tak,
z Funduszu Dróg Samorządowych. My musimy umowę, żeby otrzymać dofinansowanie
zrobić w tym roku. Z zapłatą w przyszłym. Jak my możemy rozstrzygnąć przetarg nie
mając zagwarantowanego finansowania w tym temacie? Jak my mamy podpisać umowę z
wykonawcą projektu drogi Nad Kanałem nie mając zapewnionego finansowania w
przyszłym roku? A tam jest część środków z funduszu sołeckiego. Ja rozumiem tutaj
oburzenie Pani Holki, że nie ma jeszcze bodajże projektu wprowadzonego realizacji
remizy we Wtelnie. Tyko ja chciałem zauważyć, że projekt remizy we Wtelnie jest z 2017
roku. To są następne 2 lata. W 2017 roku mogło to być wprowadzone. Nie zostało. W 2018
mogło to być wprowadzone do budżetu. Nie zostało. W 2019 tego nie

ma. Kto był

projektantem tego budżetu? Tam siedzi. I to jest zarzut do nas, że nie ma tego
wprowadzonego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Panie burmistrzu prosiłbym

bardzo, żeby odpowiadać na pytania, które były zadane.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Ale ja odpowiadam. Pani

Holka złożyła wniosek o umieszczenie tego w budżecie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Polemika, do polemiki jeszcze
wrócimy. Tak.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - No ja odpowiadam na pytanie
Pai Holki. Wprowadzenie w listopadzie 10 tys. na zadanie. To proszę mi powiedzieć Pani
Mirko co my mamy zrobić? No na chwile obecną mamy projekt, który ma nieaktualny
kosztorys, który nie ma wyłonionego wykonawcy. Wie Pani doskonale, że realizacja tego
projektu musi się również rozpocząć częściowo od rozbiórki aktualnie stojącej remizy. Aby
móc ją dalej rozbudować. Prawda? Więc rozumiem, że mamy w grudniu rozpocząć prace
wyburzeniowe. Zostawić je przykładowo do wiosny i wtedy dokończyć rozbudowę. Myślę,
że będzie to bardzo ciekawe zadanie. Z tego co również ja wiem to od 2007 roku strażacy
z Wtelna zabiegali o postawienie chociażby wiaty dla tej drabiny. Więc dziwię się, że wtedy
nie było to najpilniejsze zadanie. A teraz nagle jest. I kosztem tej remizy nie przyjmujecie
Państwo WPF. Tak? Naprawdę? Czyli to jest ważniejsze od

tych wszystkich innych

zadań? Ciekawe.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Jeśli chodzi o wniosek słuszny Pana
radnego Gordona. I w sumie dziękuję, że to w ten sposób jest załatwione. . Bo to jest w
końcu ten dialog między prezydium rady a urzędem. Za to dziękuję Panie Tomaszu.
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Poczyniliśmy już oczywiście pewne starania. . Mamy zamówione podręczniki te nowe
podręczniki dla radnych tej kadencji. Z tymi wszystkimi zmianami m.in. o kamerach, itd.
mam taka prośbę do Państwa bo rozumiem, że jeśli dobrze interpretuję ten wniosek. Jeśli
nie proszę mnie wyprowadzić z błędu. Jeśli nie miałaby to być nasz kancelaria. Mamy 3
kancelarie. Przygotowałem dla Państwa też jeśli pozwolicie. Przygotowałem tutaj takie
pisma dla każdego z osobna. Bo mija zaraz rok jak nie mamy tego szkolenia. Chce je
zrobić, chce ja dla Państwa zrobić. Przygotowaliśmy 5 terminów, na które zrobimy
Państwu to szkolenie za 0 zł. Mogą wziąć udział 3 kancelarie. Proszę o zagłosowanie,
który termin Państwu najbardziej pasuje. To przygotujemy to szkolenie tutaj na sali
sesyjnej świeżo odmalowanej sali sesyjnej. I przeprowadzimy je tak jak powinniśmy. Tak
jak zrobiliśmy to w poprzedniej kadencji. Także proszę naprawdę się z tym zapoznać.
Wyrazić swoją opinię przede wszystkim, który termin jest najbardziej satysfakcjonujący dla
Państwa. Co do szkolenia tak. To jeszcze jedno. Jeśli Państwo by chcieli poza szkoleniem
mieć jakieś specjalne tematy do przeprowadzenia to prosimy się zwrócić do nas na piśmie
w tematach i zagadnieniach, które najbardziej Państwa nurtują. Żebyśmy nie błądzili tutaj
naprawdę jak stado ślepych jeży w worku po węglu. Tylko naprawdę chcemy Państwu to
przedstawić, żeby to naprawdę było miarodajne, żebyśmy tego czasu Państwa czasu
przede wszystkim nie zmarnowali. Także proszę o wniosek na piśmie jeśli coś innego
miałby tam się zadziać.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Ja jeszcze chciałbym
odpowiedzieć na zapytania Pana przewodniczącego rady. Z całą pewnością odpowiedź
została podpisana dla Pana. W ostatnich dniach może już leży nawet na półce biura rady.
O te prace, o te karty.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Mówimy o tych dwóch miesiącach.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Tak, ale zostało to
podpisane na 100%.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ja tylko powiem tak, że nie ma
czegoś takiego jak prezydium rady Panie burmistrzu. Odnośnie Gliszczyńskiego nie będę
się

wypowiadał, bo to też trochę kultury może wymaga. Natomiast jeżeli chodzi o

szkolenie. Jak wiecie Państwo na poprzedniej sesji powiedziałem, że 21 października
termin był ustalony. Natomiast było zabrane pieniądze przez Panią skarbnik

i Pana

burmistrza. W związku z tym nie mogliśmy zrealizować. Nie będę się co do tego
wypowiadał. Będziemy oczywiście starali się to zrobić. Jeżeli Pan burmistrz podał terminy.
To być może tak. Ale tak jak powiedział Pan radny Gordon też się do tego uważam
powinniśmy w jakiś sposób dostosować. My chcemy kancelarię zewnętrzną, bo do tych
kancelarii mamy swoje zdania na ten temat. Więc myślę, żeby to było właśnie zrobione
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przez kancelarię zewnętrzną. Pieniądze na to były, ale zostały zabrane. W związku z tym
chcę się tylko również odnieść do tych kwestii nie wprowadzenia do budżetu Panie
burmistrzu jeżeli chodzi o kwestię tej świetlicy w Hucie. To kwestia była taka, że do dnia
dzisiejszego nie ma protokołu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ponieważ jak był tam na miejscu nie stwierdził tych uszczerbków, które tam wtedy później
były przekazywane. W związku tym nie można było podjąć jakichkolwiek działań żeby
zgłosić do ubezpieczalni. Z tego co pamiętam. Ale to oczywiście można sprawdzić, bo te
protokoły na tych wszystkich budynkach, które zleciliśmy rzeczoznawcy z listy wojewody,
one są. Co do projektu budowlanego na remizę, na rozbudowę. Z tego co pamiętam to
2017 było rozpoczęcie, 2018 było pozwolenie na budowę. Ale mogę się mylić, bo
oczywiście nie mam takiej dostępności do dokumentów jak Państwo. I zamiary takie
oczywiście były. Myślę, że tutaj to, że zabiega zarówno jednostka jak i radni z tego terenu
to jest chyba logiczne, tak jak inni radni ze swoimi zadaniami ze swojego terenu próbują
też o pewne zadania walczyć. Nazwijmy to w tym kontekście. To jest też normalne.
Radna Pani Ewa Szymańska – Ja dziękuję Panie przewodniczący za tą informację, którą
Pan wspomniał o tym Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego. Chciałam tylko
nadmienić, że dokumentacja takowa gdzieś w terenie zginęła. No sołectwo Wiskinto jakby
nie ma prawa do tego. Bo właścicielem tego budynku jest tutaj gmina. I jeszcze taka
kwestia do Pana Kazimierskiego, Panie Zastępca burmistrza ja do Pana

mówiłam

spokojnie także prosiłabym żeby z tym tonem troszeczkę zjechać niżej.
Radna Pani Mirosława Holka – Szanowny Panie burmistrzu ja byłam w miejscu
pogorzeliska. Niech Pan wybaczy no nie wynosiłam mebli z płonącego domu, bo nie mam
takich uprawnień. Są służby odpowiednie żeby takie rzeczy robić. Uczestniczyłam w nie
jednym zebraniu. Źle Pan może to odebrał. Ja Pana proszę aby to mieszkanie, które
otrzymali pogorzelcy zostało przygotowane. Jakiś piec, który będzie ogrzewał ten dom. I
żeby mieli ciepłą wodę. Na to chciałam zwrócić uwagę. I proszę również na mnie nie
wykrzykiwać. Co do wychowania myślę, że rodzice dobrze mnie wychowali.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ja bym chciał jeszcze, bo przepraszam w zapytaniach i
informacjach zapomniałem. Tez sprostować informację Pana radnego Gliszczyńskiego.
Dotycząca uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Na poprzedniej sesji
mówiliśmy o temacie strefy przemysłowej. Plan był uchwalony już za Pana kadencji. Więc
to takie sprostowanie. Natomiast co do tematu związanego z kancelariami. Myśmy na
komisji finansów jako członkowie komisji, ja jako przewodniczący bardzo szeroko omawiali
temat związany ze szkoleniem radnych. Tak jak tutaj powiedział Pan radny Gordon
wszyscy jesteśmy za tym szkoleniem i uważamy, że już dawno powinno być
zorganizowane. I to, że go nie ma to tak naprawdę świadczy tylko o nas radnych, że nie
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potrafimy się zorganizować. A organizacja należy niestety do Pan przewodniczącego. Ale
to już jest jedna rzecz. Natomiast mnie zbulwersowała inna rzecz. Ponieważ zostały nam
przekazane informacje. Ja myślę, że tutaj Pan burmistrz nam też uzupełni. Wszyscy nie
byli na komisji. Bo nie są jej członkami, żeby wiedzieli, że zostało wysłane zapytanie do
kancelarii za 3 godziny szkolenia mieliśmy zapłacić 6 tys. 100 z kawałkiem brutto. Więc
za 3 godziny szkolenia to ja naprawdę uważam, że ja jestem w stanie załatwić jeżeli tak
mówimy z zapytaniem ofertowym. Zgodnie ze wszystkimi procedurami, przepisami jakie
są kancelarię nawet z Londynu. Bo za takie pieniądze to naprawdę. Więc ja powiedziałem
jedną rzecz na komisji i powtarzam ją teraz wobec wszystkich tu obecnych i mieszkańców,
którzy oglądają i będą czytać stenogram, że nie ma mojej zgody na wydawanie w taki
sposób pieniędzy. Bo to jest marnotrawstwo publicznych środków. I wszyscy tutaj jesteśmy
zobligowani tym, żeby dbać o finanse gminy. Bo to jest tak suma małych liczb tu 6 tys. tam
1 tys. tam 2 i się robi pewna suma i można pewne zadania zorganizować. A pieniądze
zostały nie zabrane tylko pieniądze zostały przesunięte zgodnie z procedurami. Bo takie
procedury ma burmistrz. Takie ma uprawnienia. Bo pieniądze były potrzebne dzieciom na
zakup sprzętu komputerowego, który wiele lat nie był wymieniany w Szkole Podstawowej
Nr 1 w Koronowie.

Więc gwoli uzupełnienia i sprostowania, żeby mieszkańcy mieli

właściwy przekaz. Więc jasno i wyraźnie pieniądze nie zostały zabrane. Pieniądze zostały
przesunięte zgodnie z procedurami na zadanie, które należało zorganizować. I
powiedziałem to na komisji. Powtarzam to teraz i jeśli trzeba te kolejne 6 tys. przesunąć
na inny paragraf żeby zakupić komputery to moja zgoda na to jest. A nie będzie zgody na
marnotrawienie publicznych pieniędzy.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Panie radny odpowiadając na ten
zarzut tylko mogę powiedzieć tak, że oczywiście przekaz z Pana strony jest jednostronny.
Taki jak Pan chce. Natomiast rada będzie decydowała jaki będzie ten podział. Oczywiście
złożony będzie wniosek ze strony Pana burmistrza i myślę, że to jest taka kolejność jak
powinna być. Co do jakości szkoleń one są różne. Jedni twierdzą, że to co nic nie kosztuje
to też nic nie jest warte. Ale nie można tego tak jednoznacznie powiedzieć. Ale też to co
jest dobre musi też kosztować. I można różnie oczywiście do tego podchodzić. Aj na
dzisiaj mogę tylko powiedzieć tak, że bez informacji zgodnie z przepisami. Zgodnie z
upoważnieniami, które rada nadała burmistrzowi zostały te pieniądze przesunięte.
Zgadzam się tylko nawet o tym nie chciano nas poinformować. Zwykłą ludzka uczciwość.
Tak, że zabieramy pieniądze, żeby przekazać. Ja nie będę prowadził Panie radny
polemiki. Jak to Pan zaznaczył jako Gliszczyński. Szanowni Państwo jeżeli chodzi o te
kwestie one były przygotowane. Decyzja o tym czy będzie oczywiście miała należeć do
Państwa. Bo nikt nie musi w tym brać udziału. Natomiast co do realizacji tych terminów

str. 46

myślę, że każdy z Państwa się przyjrzy. Wybierzemy jakiś termin. Myślę, że taki żeby
pasował większości, bo czy wszystkim to tez nie wiadomo i będziemy starali się z tego
skorzystać. Prosiłbym tylko Panie burmistrzu żeby do tego dołączyć jakie kancelarie będą
prowadziły to szkolenie. Żebyśmy mieli chociaż jakąś informację. Oprócz tych terminów.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Odnosząc się do dwóch kwestii radny
Skotnicki opowiedział tutaj całą genezę. Myślałem, że unikniemy tej dyskusji o tych
pieniądzach, ale skoro nie. To widzę jest podstawa aby ja kontynuować. Na wątek o
komputerach dla dzieci ze szkoły Nr 1 podstawowej. Ja mam pytanie Panie Guziński co
Pana tak rozbawiło? Rozumiem, że Pan Kazimierski podnosi głos. Ale co w tym było
zabawnego? Bo nie nadążam za tym poczuciem humoru. Jeśli mogę. Jeśli chodzi o
drugie. Jeśli Pan Raddatz dzisiaj powiedział mądrą rzecz. W uchwale jest napisane
uchwałę powierza się burmistrzowi do wykonania. Budżet rady jest składnikiem budżetu
gminy. O czym Państwo się dowiecie na szkoleniu oczywiście. Dzięki upoważnieniom,
które mam mogę przesuwać te pieniążki, które są wewnętrznym budżetem rady. Jeśli
mówimy o dobrym smaku czy o dobrym wychowaniu Panie Stanisławie Gliszczyński
przewodniczący rady to ja nie rozumiem jednego. Znaczy nie rozumiem wielu rzeczy, które
się tutaj wyprawiają. Ale tej najbardziej nie rozumiem. Jest coś takiego jak zamówienia
publiczne. Pan przewodniczący rady jest organem wewnętrznym rady. Nie ma prawa
zaciągać żadnych finansowych zobowiązań na zewnątrz. Bo to ja za to odpowiadam Panie
Gliszczyński. A Pan tutaj proponuje kancelarię bez zamówień publicznych. Bez zapytania
mnie. W normalnym trybie to wygląda tak, że Pan przewodniczący rady w porozumieniu z
radnymi

chce przeprowadzić szkolenie. Wówczas powinien zwrócić się do organu

wykonawczego jakim jest Burmistrz Koronowa o zrobienie przetargu bądź zapytania
ofertowego. Tutaj mówiąc o dobrym smaku całkowicie pominięto tą kwestię. Tak? Mamy
tutaj całą korespondencję z kancelarią nie powiem jaką. Ale mamy tutaj naprawdę 6 tys. zł
brutto. Gdzie my wszyscy mówimy, że mamy ważniejsze zadania. I tutaj Pani Szymańska
ma rację i Pani Holka również ma rację uważam za kompletny bezsens. Jeśli mogę użyć
takich słów na sesji. Proszę Was o rozsądek. My tez możemy przygotować te wszystkie
zagadnienia jak chcecie. Kancelarie również możemy przygotować. To nie ma żadnego
znaczenia. Przypomnę tylko, że szkolenie, w którym brałem udział jako radny w
pierwszym roku po wyborze kosztowało 2.650 zł i było robione w marcu. Nie w listopadzie
czy październiku. Powiem to jest właśnie dobry smak i dobre wychowanie. Aby młodym
radnym, prawie połowa radnych jest radnymi pierwszy raz. Powinno się na początku
kadencji zająć szkoleniem, żeby nie było takich sytuacji jak dzisiaj na przykład w
przypadku WPF tak. Ja rozumiem, że to mogło być wynikiem nie złej woli tylko z
niewiedzy. I to jest ludzka rzecz. Jeżeli mamy ta polemikę prowadzić to jestem na nią
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przygotowany.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem
tak, że co do procedur prawa zamówień publicznych one są mi znane. Chodziło o to żeby
najpierw ustalić żeby była informacja, że termin będzie mógł pasować. W momencie gdy
wysłaliśmy zapytania wstępne, żeby w ogóle zorientować się o jakich pieniądzach
rozmawiamy. Ta kancelaria złożyła taka ofertę. Wtedy pracownik rady z tego co pamiętam.
Tak . Była informacja czy mamy te pieniądze i czy będziemy mogli rozpocząć procedurę
prawa zamówień publicznych. Czyli zapytanie o cenę z zakresem podanym jakie ma być
szkolenie. W tym momencie okazało się, że w piątek te pieniądze były, a w poniedziałek
już ich nie było. I myślę, że tutaj skończmy polemikę. Bo to nie na tym rzecz polega. I ja
nie będę polemizował. Jeszcze tylko odpowiedź Pana wiceprzewodniczącego. I tak
odpowiem Panie Mikołajewski. Dobrze.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Guziński - Panie burmistrzu wywołał Pan
mnie do tablicy. To ja Panu powiem jak tak bardzo Pan sobie życzy. Dlaczego się
rozbawiłem. To jest proste, nie chciałem tego mówić. Na komisji ostatniej finansów właśnie
jak

powiedziałem

Pani

skarbnik,

że

nie

poinformowano

nas

nawet

jako

wiceprzewodniczących rady? Bo przynajmniej tak wypadałoby. To Pani skarbnik
odpowiedziała nonszalancko i lekceważąco nas, że nie chciała żeby nas główki nie
rozbolały. O moją główkę to niech się już nikt nie martwi. I Panie burmistrzu dzisiaj mam
takie wrażenie po tym całym. Po tym spektaklu, że tutaj myli się władzę uchwałodawczą
od władzy wykonawczej. Jeżeli tak Państwo chcecie zasypywać rowy to, to cienko widzę.
Ja dobrze wiecie, dobrze wiecie, że jestem zwolennikiem porozumienia. Ale w ten sposób
to mojej sympatii nie zdobędziecie.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon – Składam wniosek o zamknięcie
dyskusji i jeżeli ten temat jest wyczerpany. Dzisiaj taki dzień i spójrzcie Państwo na
zegarki. I taka dyskusja tutaj. Odbijanie sobie piłeczki w tą czy w tą stronę. Ja mam rację
czy ja nie mam racji. To jest dzisiaj naprawdę niepotrzebne.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

-

W takim razie musimy

przegłosować. Kto jest za tym aby zamknąć dyskusję?
Za – 11.
24. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z wyczerpaniem
porządku obrad, zamykam XVI sesję Rady Miejskiej w Koronowie
Sesja trwała od godziny 15.00 do godziny 20.20.

.
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Koronowo, 17 grudnia 2019 r.
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda - Joras - Biuro Rady
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński
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