OR-RM.0002.13.4.2019
Protokół Nr XIX/19
z obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 13 grudnia 2019 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24
Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Patryk Mikołajewski

- Burmistrz Koronowa

Pan Sławomir Marszelski

- I Z-ca Burmistrza Koronowa

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy

Pan Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

Ponadto w sesji udział wzięli sołtysi, kierownicy i pracownicy Urzędu Miejskiego
w Koronowie.
1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący obrad
Pan Tomasz Gordon. Poinformował zebranych, że

obrady sesji Rady Miejskiej w

Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej Gmin y Koronowo.
Przewodniczący poinformował również, że sesję zwołał na wniosek Burmistrza Koronowa
z dnia 09 grudnia 2019 roku.
Treść wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Szanowni Państwo zanim przejdę do
odczytania tego wniosku. Prosiłbym wszystkich Państwa o powstanie. Ponieważ radnego
On był w poprzedniej kadencji rady był sołtysem. Nie dał się już wybrać na ta kadencję
sołtysa, bo widocznie już się nie czuł za bardzo i przedwczoraj odszedł od nas na stałe.
Dlatego proszę o uczczenie minuta ciszy Jego Pamięci.

Jest jeszcze jeden taki ważny moment, o którym no nie sposób dziś nie wspomnieć.
Dzisiaj przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tak jak
dzisiaj zaczynamy sesje o godz. 10.00 to od godziny 0.00 powiedzmy stan wojenny już
był. Wyruszyły w Polskę czołgi, samochody pancerne, policja, oddziały ZOMO.
Rozpoczęły się konkretne reperkusje dla wszystkich działaczy Solidarności.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon stwierdził
prawomocność obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni radni: Pan Wojciech Orliński, Pani Illona Pubanc
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego do protokołu.
Następnie przewodniczący rady Stanisław Gliszczyński przywitał uczestników sesji, tj:
•

Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,

•

Pana Patryka Mikołajewskiego Burmistrza Koronowa wraz z kadrą kierowniczą
i pracownikami urzędu,

•

pracowników Urzędu Miejskiego w Koronowie oraz przybyłych mieszkańców Giny
Koronowo.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu trzeciego
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie: nieodczytywania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo.
Wyniki głosowania

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (19)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Stanisław Gliszczyński, Tomasz
Gordon, Bogusław Jerzy Guziński, Mirosława Holka, Katarzyna Karwat, Artur Krzysztof
Koper, Marian Bogusław Kuropatwiński, Piotr Władysław Mitera, Elżbieta Barbara
Mojzesowicz, Sławomira Polewana, Olech Stanisław Raddatz, Tomasz Skotnicki, Maciej
Szlagowski, Katarzyna Brygida Szulta-Romaniuk Ewa Jadwiga Szymańska, Małgorzata
Szymczak, Mariusz Jan Weleziński
NIEOBECNI (2)
Wojciech Orliński, Illona Pubanc.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – 19 głosów, czyli jednogłośnie. W
związku z tym nie będziemy odczytywać ani projektu uchwały, ani złączników, a o
wprowadzenie proszę Panią skarbnik Alicję Tymek.
Na obrady sesji przybył radny Pan Wojciech Orliński. Obecnych 20 radnych.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ustawa o finansach publicznych uchwala wieloletnią
prognozę finansową, która jest elementem prognozowania kwoty długu, spłat zobowiązań.
Zmiana w projekcie uchwały, która została Państwu przedłożona są uwzględnione zmiany,
które pozwolą na dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały Rady
Miejskiej w Koronowie zmieniającej budżet Gminy Koronowo. Głównie tutaj chodziło o
doprowadzenie do zgodności kwot długu Gminy Koronowo, która została zmieniona
uchwałą z 31 października 2019 r. w konsekwencji tego, iż nie została na poprzedniej sesji
podjęta uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej doszło do
rozbieżności tych kwot. Z uwagi na potrzebę dostosowania i spójności informacji w
wieloletniej prognozie finansowej i w uchwale zmieniającej budżet takie zmiany są
uwzględniane i prosimy Państwa o uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji?

Radny Pan Maciej Szlagowski - Pani skarbnik, jeżeli mogę do Pani pytanie. Ten projekt
uchwały czy on jest tożsamy, czyli taki sam jak projekt, który nie został podjęty? Czy jest
zaktualizowany, w której pozycji? I moje pytanie brzmi. Czy jeżeli jest zaktualizowany, czy
nie należy też zrobić aktualizacji, co mnie też trochę zaskoczyło oczywiście w projekcie

uchwały budżetowej, zmian w uchwale budżetowej?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Ten projekt uchwały został zmieniony z uwagi na to,
że od poprzedniej sesji tj. 31 października 2019 r. zostały wydane 3 zarządzenia
burmistrza. To oznacza, że przedstawiony projekt już jest zgodny z uchwałą budżetową
na ten rok po obowiązujących zmianach. Oczywiście, że to jest inny dokument. Różni się
od tego, który był złożony 31 października właśnie w tych wielkościach, które mocno są
powiązane z budżetem. To znaczy tak zmieniły się informacje o dochodach ogółem.
Podział tych dochodów, który jest uwzględniany w bloku I czyli chodzi o wielkość
dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych. Zmieniły się również informacje w
zakresie wysokości planowanych wydatków na 2019 rok. Ponieważ tak jak powiedziałam
w międzyczasie były kolejne zmiany wymuszone otrzymaniem decyzji finansowych
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększające plany dotacji. Więc nie można było
absolutnie nie wprowadzić tego do budżetu. Zresztą zgodnie z ustawą o finansach
publicznych te zmiany muszą być dokonywane i one są wówczas pomiędzy sesjami
wprowadzane zarządzeniem burmistrza. Nie zmieniła się informacja, ja mówię o projekcie
uchwały WPF i budżetu. Nie zmieniła się informacja w zakresie wyniku budżetu. W tamtym
projekcie, jak i w tym projekcie mamy kwotę 6.9000.00,00 zł. Dlatego, że między innymi to
co było ujęte w projekcie na 31 października to właśnie była zmiana wyniku budżetu.
Dlatego, że tu jak Państwu sygnalizowaliśmy będziemy szli w kierunku oddłużania gminy i
będziemy redukowali zadłużenie i rezygnujemy w 3 mln obligacji. Zmieliły się oczywiście
kwoty dotyczące przychodów. To jest konsekwencja deficytu. Nie zmieniły się wielkości
dotyczące rozchodów. Wskaźniki spłat zostały na nowo przeliczone w oparciu o nowe
parametry dochodów i wydatków. Relacji pomiędzy bieżącymi i majątkowymi wielkościami.
Jednocześnie
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informacja
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wydatków

na

wynagrodzenia i pochodne z uwagi na to, że decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
również obejmowały zwiększenie tej kategorii wydatków. Jeśli chodzi o załącznik 2 to są
przedsięwzięcia. A on jest tożsamy z projektem, który został Państwu przedłożony na
sesję 31 października. Małe zmiany pojawiły się w załączniku 3, ale to też wynikało z
dostosowania tego załącznika. To są objaśnienia do sytuacji, która

miała miejsce

pomiędzy 31 października, a tymi zarządzeniami. Ostatnie zarządzenie burmistrza było na
12 listopada tego roku.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Tak tylko dla informacji rozumiem, że o przyjęciu tego
WPF nastąpi korelacja z obecnym stanem, że tak powiem uchwały budżetowej. Czyli
zmiany, które zostały wprowadzone zarządzeniami burmistrza nie zmieniły nam deficytu?
Czyli nadal jest 6.900.000,00 zł. Więc w tym momencie nie musimy podejmować zmian w

uchwale budżetowej, tak? Dobrze rozumiem Pani skarbnik?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Tak Panie radny, tak to właśnie będzie wyglądało.
Ponieważ na chwilę obecną jeszcze raz powiem mamy 6.200.000,00 zł w WPF
planowanego deficytu. A w uchwale budżetowej po przyjęciu jej jeśli chodzi o zmiany 31
października mamy 6.900.000,00 zł. Więc widać, że jest różnica i próbujemy dzisiaj
właśnie doprowadzić do zgodności jednej uchwały z drugą uchwałą.
Radny Pan Wojciech Orliński – Zostałem, że tak powiem przez moich wyborców i nie tylko
zobligowany do dzisiejszego wystąpienia. Dlatego, że nic nie mam przeciwko WPF i nic
nie miałem. Natomiast cały problem jak pamiętacie dotyczył inwestycji w OSP Wtelno. W
tym problemie żeśmy się poróżnili. Otrzymałem wiele różnych informacji typu: Pisze bo
jestem bardzo zmartwiony obecną sytuacją. Piszę do Pana ponieważ jestem w Pana
okolicy mimo tego, że głosowałam na Pana burmistrza, głosowałam na Pana
Mikołajewskiego. Na radnego wybrałam Pana. Coraz częściej zaczynam powątpiewać czy
na pewno nie ma Pan długu wdzięczności do pana Stanisława, gdyż sam Pan jest
świadomy, iż wiata na auto strażackie za 360.000,00 zł to duża przesada, itd. to nie jest
jedyna rzecz tego typu. Inne wręcz odwrotne są rozmowy i informacje od druhów ze straży
pożarnej. Ja wypowiedziałem się na ten temat na komisji. Nie brałem udziału na sesji w
krepującej i bezsensowej dyskusji nad drabiną. Zresztą nieprawdziwej z argumentami,
którym czasami niektórzy będą się wstydzić pewnie. Natomiast chciałem się zapytać
Panie przewodniczący czy jest możliwe żeby przybliżył temat Prezes OSP Wtelno? Bo być
może uda się pewne mity obalić i krzywdę jaką chcemy wyrządzić gminie. Czy to jest
Panie przewodniczący możliwe? Czy nie?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Żeby dopuścić do głosu kogokolwiek z
sali musimy po prostu wyrazić jako rada w głosowaniu. Jeżeli oczywiście taki wniosek z
sali padnie to wtedy poddam pod głosowanie. Jest teraz dyskusja nad WPF nad tym
zadaniem, więc myślę, że nie ma przeciwwskazań. Ale warunek jest taki, że rada udzieli w
głosowaniu zgody.
Radny Pan Wojciech Orliński - Rozumiem, że jest tak możliwość. Ja co prawda starając
się jakoś trzymać emocje napisałem sobie kilka stron notatek przed przyjściem na tą
sesję. Ale myślę, że nie będę tego rozwijał, bo to nie ma specjalnie, może nie mieć wpływu
na dalszą część. Chciałem tylko powiedzieć, że zawsze starałem się żeby nie zabierać
głosu niemerytorycznie i nie wyrażać swoich subiektywnych opinii i nie używać
argumentów nieopartych na rzeczywistości. Chciałbym żebyście Państwo jako radni
również się w ten sposób zachowywali. Chciałem tylko powiedzieć Panie burmistrzu, że
wielokrotnie dał Pan dowód, że straż jest Panu bliska. Jako prezes Związku OSP w

Koronowie jestem cały czas pełen nadziei, że porozumienie jest możliwe merytoryczne i
chciałbym powiedzieć, że dałem temu dowód, że od początku Pańskiego objęcia funkcji
straż pożarna nie bierze udziału zdarzeniach po wyborczych. Czego o drugiej stronie mi
czasem trudno powiedzieć. Zapraszam za każdym razem na zarząd na prezydium Pana
burmistrza i jeżeli Pan nie może jest zastępca Pana burmistrza. Te spotkania są
merytoryczne i dotyczą spraw. Nie atakują niczego. Liczę również, że porozumienie w
sprawie straży pożarnej w Gminie Koronowo n\będzie działało zgodnie z zasadą
strażaków „ Na chwałę Bogu i ludziom na pożytek”.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie radny Orliński bardzo dziękuję za te
słowa i muszę powiedzieć, że się z nimi całkowicie identyfikuję. Jest tak jak Panu dałem
słowo i tak będzie. Ale chodzi o merytoryczny spór. Spierajmy się zawsze, ale to zaws ze
merytorycznie. Z moich słów nigdy nie padło żadne oskarżenie, żadne negatywne słowo
jeśli chodzi o zarząd gminny OSP. Ani o żadnego strażaka, wręcz przeciwnie. Wręcz
apelowałem o to, aby w opiniach na temat OSP miarkować i sublimować. I o to cały czas
apeluję. Nigdy z moich ust nie wyszło żadne oskarżenie pod adresem żadnej straży.
Dziękuję za te słowa.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Zgłaszał się Pan naczelnik, czy Pan
prezes? Czy Państwo radni wyrażają zgodę aby zabrał głos?
Kto jest „za” ? Kto jest „przeciwny”? Kto „się wstrzymał”?
Radni jednogłośnie 20 głosami „za” udzielili głosu Panu Tadeuszowi Mikołajczakowi
Prezesowi OSP Wtelno.
Tadeusz Mikołajczak Prezes OSP we Wtelnie – Chciałbym podziękować za udzielenie
głosu, chciałby krótko nie przeciągając dzisiejszej sesji od początku o rozbudowę naszej
remizy piszemy wnioski do urzędu 9 lat. 9 lat były zawsze jakieś przeszkody. Pilniejsze
potrzeby. Wiadomo brakowało pieniędzy. Każdy widzi ta ochronę przeciwpożarową, że jest
dobrze. Tak na ta chwilę jest . Tylko trzeba wziąć pod uwagę, takie głosy tu padały tez do
mnie i na sesji też radni dlaczego poprzedni burmistrz nie ujął tej rozbudowy? Już mówię
dlaczego. Rozmawialiśmy na naszych zebraniach sprawozdawczych czy wyborczych. Jak
Pan burmistrz miał chwilę i nas odwiedził. Nie zawsze tak było. Weźmy lata 2013 rok
samochód do OSP Koronowo, ciężki MAN. Gmina musiała wydatkować w granicach 400
– 500 tys. 2015 rok tez różne były głosy ale były Pan burmistrz przyjął budowę całego
obiektu OSP Gościeradz. Też w 2015 roku gmina wydatkowała ponad 500 tys. z tego co
się orientuję. To jest 2015 rok, 2017 rok

gmina również znalazła w budżecie, Pan

burmistrz wnioskował, radni uchwalili 350 tys. samochód OSP Mąkowarsko. 2018 rok dwa
samochody się znalazły OSP Wierzchucin, OSP Gościeradz i też radni przegłosowali.

Więc mówimy o rozbudowie i nigdy nie było powiem nie takiej woli. Nie było tych
pieniędzy. Mieliśmy zapewnienie strażacy z Wtelna Pana burmistrza byłego na
zebraniach, że druhny, druhowie z Wtelna skończymy budowę Gościeradza zabierzemy
się za rozbudowę remizy OSP we Wtelnie. Myśmy to przyjęli i znowu pokornie czekali.
Doszło do takiej sytuacji, że w 2018 w kwietniu urząd wystąpił, biuro projektowe o projekt
rozbudowy istniejącej remizy OSP we Wtelnie i na tą chwile jest projekt rozbudowy. Jest
decyzja, pozwolenie na rozbudowę.

Ale słuchając poprzedniej sesji tej z końca

października odnoszę wrażenie a po dzisiejszej wizycie komisji bezpieczeństwa, ładu i
porządku jestem przekonany, że większość radnych tego projektu tej rozbudowy nie miała
w ręku. Nawet nie spojrzała co to jest rozbudowa tej strażnicy zgodnie z projektem. Na co
są pozwolenia. Bo teki głosy słyszałem na tej sesji, że wybudować wiatę, że wybudować
namiot, wybudować jakiś garaż za tyle pieniędzy. Jakby radni mieli tą wolę i spojrzeli w
projekt. Jak to wygląda. Dzisiaj była komisja. Rozmawiam z radnymi też żeby zobaczyli
nasze warunki lokalowe. Było kilku radnych również strażaków i prośba moja taka żeby
radny spróbował wejść do garażu rozebrać się i się ubrać. Nie ma takiej możliwości.
Mamy tą świetliczkę. To jest sala szkolenia MDP. Mamy tych młodych 30. poprosiłem
komisję po to nie żeby się rozwijać na temat drabiny. Ale zobaczyła nasze warunki
lokalowe. Mamy tą świetlicę 90% to jest sprzęt węże, pompy. To nie jest tak, że fikcja.
Radni mogą przyjechać. Informacja w dzień i w nocy. Otwieram remizę i zobaczą jak to
faktycznie jest. Ale to nie jest cały sprzęt. Mamy tego STAR-a stoi. Nie otwierałem bo po
co. Tam jest tez pół samochodu sprzętu, którego używamy jak jest potrzeba. Radni mówią
tak po co wiata. Tu były głosy, że drabina zabytek, stary rupieć. Trochę mnie to zabolało
bo 11 lat chodzę koło tego i dbam. Nie ma do tego części. Sami kupujemy, prywatnie.
Gmina kupi, ale ja nie dostane rachunku, faktury, bo części sami pozyskujemy, zakładamy.
Były tu głosy radnych, że nie powinna po drodze publicznej jeździć. Ona na przyszły rok
ma 50 lat. Skończy w marcu, przepraszam jakby ktoś z radnych się zainteresował. Czy
nawet przyjechał, dał informacje. Pokazuje dowód rejestracyjny. Czy ma przegląd ta
drabina? Czy ona może się poruszać po drogach? Ta drabina ma wszystkie przeglądy. A
tu się mówi stary rupieć. Ja przepraszam niekiedy myślę, że użyć takiego jakiegoś
porównania się nie powinno. Ale wszyscy mamy jakieś lata. Każdy ma ten ma 50, ten
ponad. Ten 60 ktoś jest młodszy. Ale niechby miał te 50 lat każdy z nas. Co mamy mówić
idzie ulicą mamy powiedzieć o idzie nie powiem co. No to tak trochę przykro wypowiadać
się na temat bez zasięgnięcia informacji. Bo jeśli radni twierdzą, że mają takie informacje
przekazał ktoś, że sytuacja jest taka, taka, czy taka. Wystarczyło jedno słowo, telefon.
Pokazuję dokumentację, wszystkie rzeczy, przegląd samochodu i inne też. Nawet projekt i

decyzja zgoda na rozbudowę. Bo jak rozmawiałem z radnymi przykładowo czy zaznajomili
się z tym projektem. Po prostu niektórzy spuścili głowę, że nie. No to jeśli radny głosuje
nad czymś i to ważny jest powód, że w naszej gminie stało się jak stało. To po prostu nie
wiem. Przykro mi w ogóle twierdzić takie coś, że radni nie są zainteresowani tym nad
czym głosują. Znaczy inna rzecz Panie burmistrzu wystarczyło troszkę woli. Takiej no
telefon umawiamy się ze strażakami z Wtelna. Można to było zrobić jak wniosek był we
wrześniu. Zarzucano tutaj tez nam, że my z radnymi robimy układy, podchody. Panie
burmistrzu nie prawda. Nie, nie Pan burmistrz nie ale takie też zarzuty były. Nie Pan
burmistrz, przepraszam ale wystarczyło Panie burmistrzu troszkę tej woli. My już
myśleliśmy, że się uda nam spotkać. Pan burmistrz prosił o spotkanie, ale wyszło, że no
nie z naszej winy. Pan burmistrz był chory. Taka otrzymałem informacje i się nie może z
nami spotkać.

Panie burmistrzu a myśmy czekali. Stało się no choroba nie wybiera.

Byśmy się spotkali, porozmawiali. Coś byśmy z tego wynieśli. Uważam, że jakbyśmy się
spotkali to by było tak, że nawet ta ostatnia sesja, że nie był przyjęty ten wieloletni plan
finansowy. Ja uważam żeby był przyjęty. Tylko po prostu chodzi żeby rozmawiać. A takie
słuchanie z boku, podpowiadanie. Ja teraz nie do Pana burmistrza, ogólnie. Dzisiaj też
chciałem podziękować komisji, która

nas odwiedziła. Myślę, że komisja, takie moje

odczucie, że to co mamy widziała. Nie wiem co więcej 9 lat czekamy, piszemy. Inne
potrzeby w gminie. Czytałem też wypowiedź Pana burmistrza, że będę zawsze strażaków
bronił. Panie burmistrzu my jesteśmy od tego żeby bronić społeczeństwo. Ale jest tu grupa
strażaków ta, która mogła być spotykamy się codziennie, zastanawiamy się, ale przed
czym nas bronić? A z drugiej strony za dwa, trzy dni czytam oświadczenie, że zdania w
sprawie rozbudowy OSP we Wtelnie nie zmienię. Tylko jeszcze może tutaj powiem, że
pozwolenie jest, nie pisze w decyzji budowa bosku. Tylko rozbudowa istniejącej strażnicy
OSP Wtelno wraz z infrastrukturą elektromagnetyczną WZL. Taka jest decyzja. Nie
potrzebne było wciąganie tego sprzętu, którym jest drabina do dyskusji na sesji. Druga
rzecz jest taka. Ktoś radnych mówi. Ale ile to kosztów rocznie utrzymanie tej drabiny. Już
mówię 654 zł, 450 zł OC i 204 zł na stacji okręgowej co roku. Jeśli drabina pracuje na
rzecz gminy to dochodzi paliwo. Teraz mówi nam się, że coś jest stare, niepotrzebne. To
jest sprawne i to ma służyć mieszkańcom gminy i nie tylko. Ma służyć mieszkańcom. A
zarzuty typu, że strażacy coś chcą ugrać, czy radni coś chcą ugrać. Przeraża mnie takie
myślenie, że strażacy jakieś układy. Ja nie wspomnę o takiej sytuacji. Panie burmistrzu
jestem w Koronowie na stacji, tankuje paliwo. Jadę do Koronowa, bo musiałem wjechać.
Pan by się zdziwiła Panie burmistrzu. Jadę, jedzie za mną samochód. Wiem kto jedzie tez
jedna osoba, która jest tutaj w radzie miejskiej. Stanąłem nawróciła, poczekałem pojechała

z powrotem. O co tu chodzi? To jest fakt. Nie byłem sam. No trochę żeśmy się pośmiali.
Taka sytuacja była. To mnie sprawdza się o jedzie naczelnik w Wtelna. Gdzie on do
Koronowa jedzie? Ja mam życie prywatne. Ja już się boje powiedzieć co by było gdybym
tam jechał blisko ul. Brzozowej czy Jana Pawła II. No to już w ogóle byłaby klęska, że
gdzieś jadę. Ale taka sytuacja miała miejsce. Więc nie wiem patrzenie, gdzie kto jedzie.
Nie miałem czasu, bo ja bym sobie pojeździł trochę po Koronowie po prostu no ale paliwo
tez mnie kosztuje. Prosiłbym radę o zastanowienie się jak z tego wszystkiego wybrnąć
żeby było dobrze. Żeby w Gminie Koronowo było coraz lepiej. Bo tutaj są takie rzeczy.
Rozmawiamy z Panem burmistrzem. Jest spotkanie w urzędzie i tez był Pan zastępca
Kazimierski, rozmawiamy, że inwestycje nie ma pieniędzy. A ja powiedziałem tak jest jedna
inwestycja, na którą się znalazło 330 tys. i nie byłą ujęta w 2019, 2020. Pan burmistrz
mówi, że zostało z innych inwestycji. Fajno zostało trzeba zrobić. A dlaczego nikt nie
pomyślał o tej rozbudowie remizy we Wtelnie? Nie wiem dlaczego, no po prostu ja wiem,
że są priorytety. Ale jeśli czekamy 9 lat i teraz już mamy projekt i okazuje się, że to
wszystko co żeśmy do tej pory zrobili, to do wyrzucenia. My chcemy pracować, ale też
chcemy mieć tez minimum tych warunków bezpieczeństwa w remizie do wyjazdu, ubrać
się. A tego jak dzisiaj komisja widziała nie mamy. To ja bym miał tyle, dziękuję.
Radna Pani Mirosława Holka – Mam pytanie czy zostało wprowadzone zadanie
rozbudowy remizy we Wtelnie? Jeżeli nie to na kiedy Pan planuje? Czy Pan przemyślał tę
sprawę i kiedy może być to wpisane?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Ja bym chciał się Szanowni Państwo
Radni, Szanowni Druhowie odnieść do słów Pana naczelnika Pana Tadeusza. Fakt dzisiaj
była komisja. Uważam, że była to jedna z najlepszych komisji z jaką udało mi się
pracować. Była niezwykle merytoryczna i chciałem Pana zapewnić może Pan na
dzisiejszy dzień jeszcze w to nie uwierzy, że jestem Pana najlepszym przyjacielem. Może
Pan w to nie wierzyć, ale udowodnię to Panu. Spotkaliśmy się miesiąc temu i
rozmawialiśmy trzy godziny o faktach. Tylko o faktach o żadnych pomówieniach o żadnym
śledzeniu. Tu mnie Pan w ogóle zaskoczył niezwykle. Jeśli już na Jana Pawła Pan jechał
do burmistrza Kazimierskiego dlaczego miałbym mieć coś przeciwko. Umawialiśmy się na
spotkanie z OSP. To był bodajże czwartek. Przepraszam najmocniej, że nie mogłem
dojechać. Ale nie mogłem też dojechać na spotkanie w Gogolinie, które odbywało się tego
samego dnia. Jak również na spotkanie Rady Sołeckiej w Tryszczynie, które odbywało się
tego samego dnia. Za co serdecznie przepraszam. Zwykle staram się być wszędzie.
Dzisiejsza komisja wypracowała bardzo ciekawe wnioski i naprawdę jestem nimi niezwykle
zbudowany. Chciałem Panu powiedzieć, że rozmowa przede wszystkim merytoryczna

rozmowa. Ja prosiłem w rozmowie naszej trzygodzinnej. Prosiłem dzisiaj radnych na
komisji o czas. O nic więcej nie prosiłem. W tym roku budżet OSP w uzgodnieniu z Panem
prezesem przekroczy 1 mln złotych bez zadań inwestycyjnych. Milion złotych bez zakupu
samochodu bez zadań inwestycyjnych. Jako inwestycje i remonty wziąłem na budżet
gminy. I to mamy całkowicie zdewastowaną OSP Huta, którą muszę zrobić w tym roku,
znaczy w przyszłym roku. OSP Koronowo, druhowie z OSP Koronowo sami łatają dach.
Wszyscy rolnicy, którzy przychodzą na komisję suszową, która tam się odbywa widzą, że
leci z dachu do środka. Muszę to zrobić. W zeszłym tygodniu dostałem jeszcze zdjęcia i
film z OSP Mąkowarsko, w którym również leci. Aj prosiłem tylko o czas o nic więcej. Aby
móc uporać się z majątkiem gminnym, który niszczeje nim rozpocznę rozbudowę majątku,
który nie niszczeje. Prosiłem tylko o czas i nic więcej. Co do innych wątków wybaczcie
Państwo, że nie będę się tutaj odnosił. Nie uważam, że tutaj powiedziano za dużo czy za
mało. Uważam, że szczerość jest zawsze wskazana i tak powinniśmy zawsze rozmawiać.
I możecie mi wszystko zarzucać, ale nie to, że wojuję z jakimkolwiek OSP.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ja bym chciał się odnieść do druhów bo byliśmy dzisiaj
oglądaliśmy. I taki wniosek z komisji jest. Ja mam nadzieje, że Pan przewodniczący
komisji też to może potwierdzić. Dyskusja byłą bardzo długa, bardzo szeroka,
wielowątkowa. Żeby też nikogo nie urazić, ale też chcieliśmy Wam na szybko pomóc. Bo
widzieliśmy

i uważamy, że w pierwszej kolejności trzeba Wam pozwolić żebyście ten

sprzęt, który tam macie złożony w tej remizie i żeby go zabezpieczyć w taki sposób
żebyście dzięki temu zyskali troszkę więcej swobody w tej remizie. Więc nam nadzieję, że
komisja ten wniosek przedstawi. Pan burmistrz spróbuje w jakiś sposób tutaj ze swoimi
organami tak zadziałać żeby w miarę szybko spowodować to ,że powstanie coś, jakiś
magazyn, wiata, która pozwoli szybko zabezpieczyć te sprzęt żeby nie niszczał. A żeby
można było udrożnić Wam tą remizę. Mam nadzieję, że Pan przewodniczący uzupełni
jeszcze to czego nie powiedzieliśmy a co zostało uzgodnione na komisji.
Radna Pani Mirosława Holka – Panie burmistrzu, ale nie odpowiedział Pan na pytanie.
Bardzo bym prosiła, tak? Czy zostało wprowadzone zadanie rozbudowy remizy we
Wtelnie? Jeżeli nie to w jakim czasie miałoby to nastąpić?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski -W tym projekcie WPF rozbudowy nie ma.
Będzie ona wprowadzona jak uporamy się z zaległościami i remontami roku przyszłego.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Skoro przez kolegę radnego, członka komisji Pana Tomka
Skotnickiego zostałem wywołany. Więc może uściślając. Tak komisja dzisiaj była widziała.
I myślę radny, który był na własne oczy może ocenić czy jest potrzeba czy nie ma
potrzeby. Komisja nie opiniowała na ten moment. Wstrzymała się z wydanie opinii.

Ponieważ tez i za moją namową wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że poczekamy do
przedstawienia projektu budżetu, propozycji, tak przez władzę wykonawczą. Przez Pana
burmistrza na wspólnym posiedzeniu komisji, która będzie odbywała się na początku
grudnia.

Natomiast

jeśli

ktoś

zapytałby

mnie

osobiście

jako

radnego,

jako

przewodniczącego komisji. Czy jest zasadność rozbudowy remizy? Jako radny, jako ja
powiem, że tak. Natomiast nie określam na ten moment czasu, że to musi już być teraz,
tak. Czyli nie upieram się, że to musi być wprowadzone w WPF na dzisiejszej sesji.
Natomiast będę mądrzejszy. Będę miał większą wiedzę kiedy będę widział jakie inwestycje
zostały wprowadzone do projektu budżetu na rok 2020. jako radny nie skreślam i nie
odkładam tematu ważnego, bardzo ważnego dla OSP Wtelno gdzieś na za 2 lata, czy za
rok itd. myślę, że na ten temat będziemy rozmawiać najpierw w grudniu i zobaczymy dalej
jak te rozmowy będą przebiegać. Ja liczę Panie burmistrzu na merytoryczną rozmowę jaka
miała miejsce dzisiaj miejsce na naszej komisji. Natomiast mogę druhów z OSP Wtelno
zapewnić, że będziemy z wami rozmawiać. Mamy też, ale to jeszcze chwilę czasu
potrzebujemy. Bo może priorytety trzeba zmienić, tak. Doposażyć Was w sprzęt bojowy.
Ponieważ ja dzisiaj uzyskałem te informacje, których nie miałem wcześniej, że wóz
bojowy, którym dysponujecie jest leciwy. Jest dzięki tylko Wam utrzymany w gotowości
bojowej i uważam, że jako radny tez poprzedniej kadencji podejmowałem świadomie
decyzje żeby być za inwestycją dokończenia rozbudowy remizy w Gościeradzu. Byłem za
dofinansowaniem do zakupu wozu średniego bojowego dla Mąkowarska, lekkiego dla
Wierzchucina i średniego dla Gościeradza. Będę aa jeżeli będzie wniosek doposażenia
OSP Wtelno o taki wóz bojowy średni czy inny jaki jest potrzebny Wam. I też uważam, że
rada jednogłośnie też powinna być za. Natomiast co do rozbudowy remizy jest to
potrzebne. Natomiast kwestią nadania priorytetu czy wprowadzamy to do budżetu od razu
od stycznia czy w ciągu roku. Ponieważ niestety przykładowo jakaś inwestycja jest jeszcze
nadrzędna. Na ten moment nie mam tej wiedzy, więc nie określam priorytetu dla tej
inwestycji. Natomiast uważam jako przewodniczący komisji, każdy członek komisji może
mieć inne zdanie. Każdy radny jest autonomiczny nikt nikomu woli nie narzuca. Ja też jako
przewodniczący nie narzucam swojej woli pozostałym członkom komisji. Natomiast ja jako
radny Szlagowski uważam, że ta inwestycja jest zasadna. Kwestia tylko ustalenia kiedy ja
wprowadzamy.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Jeśli mogę mojego przedmówcę troszeczkę uzupełnić. Bo
tutaj spotykamy się wspólnie na komisjach i te komisje komunalna i komisja finansów
działają troszeczkę w symbiozie i niech tak one działają. Ja chciałbym jeszcze dodać, że w
planowanym planie komisji na rok 2020 chcemy wprowadzić taki punkt prawdopodobnie w

lutym rozmów, wizytacji wszystkich jednostek OSP w Gminie Koronowo żeby zapoznać się
z jednostkami ich potrzebami, żeby szanując tez potrzeby jednostki Wtelno spojrzeć na
wszystkie pozostałe jednostki. Jak one wyglądają, żeby system ochrony przeciwpożarowej
w gminie nazwijmy to może zrewidować. Może to głębokie słowo ale Pan burmistrz też
wystąpił z taka propozycja żeby stworzyć taki plan organizacyjny jednostek w gminie. I
uważamy to co powiedział mój przedmówca, że jako radni musimy być w pełni świadomi
tego jaka jest sytuacja ogólna, żeby zapoznać się z pozostałymi jednostkami. Jak one
wyglądają i może też dla całości systemu i tutaj ku Panu radnemu Orlińskiemu chylę czoło.
Bo żeby mieć też większą wiedzę. Ja osobiście dużo rozmów od ostatniej sesji odbyłem
ze strażakami. Może nie ze wszystkimi za co przepraszam ale trochę tego wszystkiego
jest. Mam nadzieję, że to też mi się osobiście uda jako radnemu zrobić, ale też jako
komisja spojrzymy na to szeroko i wspólnie tu z Panem burmistrzem jako osoba, która
odpowiada osobiście za ochronę ppoż w gminie wypracować takie rozwiązania, które
będą satysfakcjonowały jednostki wszystkie w gminie. Bo wszyscy strażacy to jest jedna
rodzina i tylko tyle chciałem powiedzieć. Chylę czoła Panu Tadeuszowi bo to co on robi
widząc ten stary sprzęt przepraszam za wyrażenie, leciwy utrzymuje w gotowości i to jest
tylko Jego ciężka praca.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ja jak najbardziej podzielam zdanie Pana
radnego Macieja Szlagowskiego. Myślę, że większość z nas również. Szkoda, że też nie
miałam tej wiedzy, że dzisiaj jest wizyta komisji w OSP Wtelno. Bo przecież po sąsiedzku
bym tam podjechała żeby jak najbardziej się zapoznać z tym stanem. Niemniej myślę, że
wszyscy radni powinniśmy częściej się spotykać z gronem druhów strażaków i mieć
szerszą wiedzę. W zasadzie to myślę, że cała ta sytuacja wynikła też takiego jakiegoś
braki tej wiedzy. Tej nieumiejętności przepływu informacji. Takie odnoszę wrażenie i tez
może zwrócę się do Pani radnej Mirki Holki. Z tego sposobu przedstawienia tej sytuacji.
Gdyby to było przedstawione tak jak w tej chwili. Myślę, że w ogóle byśmy mieli też inna
wiedzę na ten temat.
Radny Pan Artur Koper – Panie naczelniku, Panie Tadeuszu tak jak mówili moi
przedmówcy my przyjechaliśmy po wizytacji OSP remizy i mnie nasunęła się taka myśl. To
o czym mówiliśmy, że ile czasu poświęca Pan na naprawy samochodu, który jest z roku
80. jest to już sprzęt wysłużony, ale cały czas w gotowości. Bo dzięki Wam, dzięki tym
naprawom, dzięki Waszej ciężkiej pracy. Chylę czoło przed OSP Wtelno, bo wiem ile
poświęcacie się dla tej jednostki. Ile dajecie od siebie nie wyciągając ręki po pieniądze.
Zawsze były inne priorytety, zawsze gdzieś coś to o czym Pan mówił. Tam samochód tu
remiza. Ale to co powiedziałem dzisiaj na komisji chyba nadszedł czas, że chyba i Was

trzeba wyposażyć w nowy samochód. Nowy samochód bojowy. To jest myślę priorytet, bo
czas zastąpić ten wysłużony sprzęt czymś nowym żebyście mogli jeszcze bardziej
aktywnie działać. A nie tylko siedzieć w garaż, to co Pan mówił mieć części to tu to tu
składowane. To też usprawni Wasze działanie. No i pozwoli więcej czasu spędzić Wam na
szkoleniach a nie na naprawach. Także rozmawiając na komisji ja tez powiedziałem
właśnie o tym, że czas na nowy samochód dla Was. To jest myślę priorytet i trzeba szukać
pieniędzy dofinansowania po to żeby kupić Wam nowy samochód. Bo on się Wam po
prostu należy.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon – Kilka słów na ten temat, dzisiaj było
takie posiedzenie komisji wyjazdowe. I tutaj podziękowania dla Pana przewodniczącego,
że w tym porządku umieścił wyjazd jak to my mówimy radni w teren. A celem było oprócz
tych zmian w przestrzeni , tej zmiany przeznaczania, sprzedaży, przejmowania, itd.
gruntów. Znalazł się punkt wreszcie o bezpieczeństwie. Bo to również komisja
bezpieczeństwa. Pan przewodniczący to umieścił i radni pojechali. Chociaż dzisiaj rano
tak nie bardzo wyglądało na to, że to raczej nie potrzeba jechać, itd. a jednak stwierdzam,
że okazuje się, że jak się to zobaczy, to są zupełnie inne potem spojrzenia na ten temat.
Natomiast tutaj chciałbym podziękować za to, że taki temat pojawił się na tej sali. Wśród
tej rady, że na przykładzie OSP Wtelno. Tutaj podziękowania dla Was Druhowie, bo jestem
jednym z Was. Tylko, że ja już stosownie raczej takim honorowym jestem członkiem, ale
dalej wspieram. Dzięki temu poruszonemu tematowi rozbudowy remizy we Wtelnie pojawił
się temat OSP w całej gminie i teraz naszym zadaniem przy pomocy oczywiście tutaj
Panów burmistrzów i pracowników urzędu będziemy musieli się zastanowić i pochylić jak
wydawać i doposażać jednostki OSP. Jak mówię to są ochotnicy, ale oczywiście

na

przestrzeni tego czasu jak ja tutaj pracuję w radzie zmieniły się realia. Zupełnie inne czasy,
inne wymagania, inny sprzęt musi być. Sprzęt musi być już na bardzo wysokim poziomie.
Trzeba się nad tym pochylić. Komisja bezpieczeństwa umieści w swoim planie pracy na
przyszły rok wizytację wszystkich jednostek OSP. Nawet ja bym się pokusił dalej żeby całą
radę zorganizować wyjazd w teren pokazać Gminę Koronowo. To nie skończy się na
jednym wyjeździe. Byśmy takich wyjazdów musieli zrobić Panie przewodniczący kilka.
Proponowałbym odwiedzenie wszystkich tych jednostek. Odwiedzenie szkół, itd. dziękuję
tutaj radnym, że zajęli się tym tematem, a jeszcze raz składam podziękowanie tutaj w
imieniu swoim. Bo jestem radnym z tego terenu za ta prace, którą Pan naczelnik ze
swoimi ludźmi wykonuje.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Chciałabym się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsza
to jest taka, że jestem tez na świeżo po spotkaniu ze strażakami z Gogolinka.

Rozmawialiśmy na temat jakby zasadności budowy, rozbudowy straży we Wtelnie. No i
nasi strażacy z Gogolinka stwierdzili, że żadnych nagród z tego powodu, że sami
własnymi

środkami i własnymi siłami wybudowali również boks do samochodu

strażackiego, który również kupili za własne środki i za środki ze sponsoringu. I tutaj Pan
przewodniczący były burmistrz dokładnie wie jak sytuacja wyglądała w Gogolinku. Nigdy
żadnej nagrody z tego tytułu strażacy w Gogolinku nie dostali. W związku z powyższym
będę w przyszłym roku składała również wniosek o to aby doposażyć straż pożarną w
Gogolinku, która również tak pracuje jak inne straże, jak inni strażacy. Bo strażacy w całej
gminie jednakowo się angażują. Jednakowo biorą udział we wszystkich akcjach. Co nie
zmienia sprawy, że Pan naczelnik ze straży w OSO Wtelno rzeczywiście angażuje się i
tutaj nie można zarzucić braki zaangażowania, braku nawet miłości, sympatii do tego co
Pan robi.

Za to bardzo Panu dziękujemy. Natomiast wniosek, który był przedstawiony

przez Panią radną Holkę wyglądał zupełnie inaczej. Pani przedstawiła nie o rozbudowę
tylko o budowę boksu i takie było uzasadnienie, że dla samochodu drabina. W związku z
powyższym rozpętała się całą burza i cała dyskusja na temat, że jest zbyt wysoki koszt w
stosunku do

wartości tego pojazdu, żeby wydać takie pieniądze z budżetu. Gdzie

wiadomo, że inne straże są w równie pilnej potrzebie.

A tak na marginesie Panie

naczelniku, ponieważ Pan poruszył anonimowo ten temat. To che powiedzieć, że zupełnie
przez przypadek dopiero dzisiaj sobie uzmysłowiłam tak, że mijałam Pana

rzeczywiście

w Koronowie. Ale jechałam zupełnie w innym celu. Jechaliśmy być może w tym samym
kierunku, ale naprawdę niech nie przecenia Pan swojej, nie jest Pan prezydentem kraju
żeby Pana śledzić. Przepraszam bardzo. Dziękuję.
Radna Pani Mirosława Holka- Pani radna Mojzesowicz powiedziała, że zostało to tak ujęte
w moim wniosku. Wniosek musi być napisany krótko, zwięźle. To był tytuł zadania
inwestycyjnego. Jeżeli radny chce dociekać zobaczyć co tam się w tym zadaniu znajduje,
to to znajdzie. Jeżeli bada to tylko powierzchniowo no to wychodzą z tego afery. Dziękuje
bardzo.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie: rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:

ZA (18)
Patryk Franciszek Bociek, Henryk Józef Borowicz, Tomasz Gordon, Bogusław Jerzy
Guziński, Katarzyna Karwat, Artur Krzysztof Koper, Piotr Władysław Mitera, Elżbieta
Barbara Mojzesowicz, Wojciech Orliński, Sławomira Polewana, Olech Stanisław Raddatz,
Tomasz Skotnicki, Ewa Jadwiga Szymańska, Małgorzata Szymczak, Mariusz Jan
Weleziński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Stanisław Gliszczyński, Mirosława Holka, Marian Kuropatwiński
NIEOBECNI (1)
Illona Pubanc
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie
uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 3 głosach „wstrzymującym się podjęła Uchwałę Nr XVII/46/19 zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
5. Zamknięcie obrad XVII nadzwyczajnej sesji.

Koronowo, 22 listopada 2019 r.
Protokołowała
Magdalena Wanda-Joras
Inspektor Biura Rady
Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Stanisław Gliszczyński

