OR-RM.0002.14.8.2019
Protokół Nr XVIII/19
z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 28 listopada 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

Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Szanowni Państwo w związku z tym, że na Wniosek Burmistrza Koronowa z dnia 18
listopada 2019 r. zwołałem XVII nadzwyczajną sesję w dniu 20 listopada dokonuję
przenumerowania dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, będzie ona miała numer
XVIII.

W związku z tym otwieram XVIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie.

Przewodniczący Rady 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 Gminy Koronowo .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził
prawomocność obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
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W sesji udział wzięło 21 radnych na ogólny stan 21 radnych.
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,
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.
Wnoszę o ograniczenie na samym początku porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 4
przyjęcie protokołu z obrad XIV i XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie do przyjęcia
protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w związku z tym, że z sesji
październikowej niestety nie mamy jeszcze protokołu z powodów znanych, w związku z
tym nie będziemy mogli tego przyjąć. Dlatego taka jest moja prośba kto z Pań i Panów
radnych jest za ograniczeniem tego punktu proszę o podniesienie ręki. Pana
Wiceprzewodniczącego proszę o policzenie. Jeszcze raz, podobna sytuacja jak na
poprzedniej sesji czyli przyjmujemy protokół z obrad XIV sesji natomiast nie ma jeszcze
napisanego protokołu z obrad XVI sesji w związku z tym ograniczamy ten punkt, który był
w dzisiejszym porządku obrad przyjęty, że przyjmujemy w porządku obrad przyjęcie
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protokołu z XIV i XVI sesji do przyjęcia w tym punkcie 4 protokołu z obrad XIV sesji czyli
tej wrześniowej. Natomiast z XVI będzie na następnej sesji.
Kto jest za, proszę bardzo jeszcze raz. Czyli „za” 19 przy 1 wstrzymującym.
I wnoszę również o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu przyjęcie protokołu z
obrad z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, ponieważ on jest napisany,
sesja była krótsza.
Kto jest za tym aby wprowadzić jako punkt 4a do porządku obrad przyjęcie protokołu z
obrad z XVII sesji proszę o podniesienie ręki. „za” 20 głosów przy nieobecnym Radnym
Panu Piotrze Mitera.
Zatem w punkcie 4a porządku obrad będzie przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji.
Również Szanowni Państwo na wniosek Burmistrza Koronowa z dnia 18 listopada 2019 r.
wprowadzam do porządku obrad sesji w punkcie:
11a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Również na wniosek Burmistrza z dnia 21 listopada 2019 r.wprowadzam do porządku
obrad sesji punkty:
11b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty
podwyższonej.
11c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czy w tym punkcie są jeszcze jakieś wnioski? Proszę bardzo Pan Burmistrz Marszelski.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski - Panie Przewodniczący w związku z
pismem, które znajduje się w dyspozycji Rady, w związku z tym, że Pan Prezes ZGKiM
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dzisiaj nie mógł dać sprawozdania z przygotowania do zimowego utrzymania dróg, wnoszę
o zdjęcie punktu 6 sesji.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński Kto jest za zdjęciem punktu 6-ego?
Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest za? - 21 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
W związku z tym jednogłośnie punkt 6 z dzisiejszych obrad zostaje zdjęty.
Czy są inne wnioski? Proszę bardzo Pan Wiceprzewodniczący.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon – Panie Przewodniczący, ja mam taki
wniosek albo zapytanie może tu do Pana Burmistrza, do Pana Przewodniczącego i do
wszystkich Radnych. W tym punkcie, w którym mamy ustalać , Rada ma ustalać wysokość
opłaty za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, żeby takiej decyzji jeszcze dzisiaj nie
podejmować, żeby bardziej jeszcze dokładniej przyjrzeć się i przeanalizować wszystkie koszty,
ponieważ moim zdaniem proszę Państwa to dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy
Koronowo i to jest bardzo ważna taka finansowa decyzja i nad tym moim zdaniem jeszcze
powinniśmy się zastanowić, przeanalizować i z miesiąc czasu Panie Przewodniczący, Panie
Burmistrzu poczekać. Jeżeli by taka możliwość była to taka by była tu moja prośba i do
Państwa Radnych. Dziękuje.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Czy w tym temacie? Pan Burmistrz,
proszę bardzo.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Panie Wiceprzewodniczący Gordon. To
jest słuszny wniosek, ja go doskonale rozumiem, tylko jesteśmy postawieni pod ścianą. Od 1
stycznia system musi zacząć się spinać, nakazuje nam to ustawa, a musimy skutecznie
każdego z mieszkańców i każde tereny niezamieszkane powiadomić i to jest ten problem.
Musimy mieć po prostu ten czas, ten miesiąc grudniowy aby wszystkich mieszkańców
powiadomić. Jeśli tej uchwały hipotetycznie byśmy teraz nie podejmowali, co jest możliwe
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oczywiście to może to doprowadzić do tego, że nie zdążymy zwłaszcza o tereny
niezamieszkałe, na które umowa jest na rok. Dziękuje.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Pan Radny Raddatz, proszę.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja oczywiście przychyliłbym się do wniosku Pana
Wiceprzewodniczącego, ale rozumiem też Pana Burmistrza, że terminy nas gonią, ale ta
ustawa weszła chyba rok temu i mieliśmy czas na przygotowanie. Dobrze, niech tak będzie.
Ale ja poruszyłem sprawę na swojej Komisji, nie przegłosowaliśmy tych stawek. Chodzi mi o
jedno, o konsultacje społeczne. Myślę, ze powinniśmy tu na tej sali spotkać się my Radni,
przynajmniej sołtysi, OKSM-y, chociażby przedsiębiorcy, bo ich to będzie w dużym stopniu
dotyczyło. Jest bardzo dużo niewiadomych i myślę, że gdybyśmy się spotkali w tym szerszym
gronie, omówili temat i nawet po prostu zwołali sesję nadzwyczajną i zajęli się tylko i wyłącznie
tym tematem. Ale to jest moja propozycja. Dziękuje.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę
bardzo.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Sesji nadzwyczajnej nie zwołuje Burmistrz
tylko Przewodniczący to jest raz, posiedzenie wspólne Komisji odbyło się bodajże dwa
tygodnie temu, wówczas mogliśmy, moi Państwo zaprosić wszystkich mieszkańców na to
posiedzenie. Ja nie nagabuje was, do niczego nie namawiam, to jest, bycie radnym Panie
Radny Raddatz to jest nie tylko branie diety, przychodzenie i ubieranie krawata, to są również
bardzo ciężkie decyzje i odpowiedzialność i musimy ją wszyscy, to jest odpowiedzialność
Wasza za gminę tak samo jak i moja. Rozumiem pojęcie tego, aby przesunąć to w czasie,
uważam, że to jest zasadne, gdybyśmy po wspólnej Komisji zaprosili wszystkich mieszkańców
nazajutrz bądź w sobotę, pełna zgoda. Po prostu czas nas naprawdę nagli. Na pewno śledzi
Pan doniesienia prasowe z sąsiednich gmin i z całej Polski, no to wszyscy podejmują to teraz,
ponieważ od 1 stycznia system musi zacząć się spinać. A stoję przed niebezpieczeństwem
jednym. Jeśli nie podejmiemy tego i nieskutecznie powiadomimy mieszkańców oraz tereny
niezamieszkałe, to może być tak, że powiedzmy przy tej stawce, którą mamy w sierpniu,
październiku, hipotetycznie w listopadzie system nie będzie nam się spinał i zakład po prostu
przestanie odbierać odpady od mieszkańców. Wtedy to nie będziemy musieli tutaj
mieszkańców zapraszać naprawdę. Dziękuje.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Proszę bardzo, udzielam głosu.
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Radny Pan Olech Raddatz – O to mi chodzi, żeby rzetelnie i w sposób jasny powiedzieć to
mieszkańcom i zadecydować o tym. Powiedzieć to mieszkańcom wprost, z czego ta stawka
wynika i jakie są tego przyczyny. Na razie mieszkańcy tutaj siedzą i nie wiedzą o co chodzi.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuję, czy ktoś chciałby jeszcze
zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Burmistrz.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie Radny Raddatz na tym właśnie
polega demokracja ateńska. Mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli w wyborach
wolnych radnych, którzy decydują za nich i podejmują decyzje z pełną odpowiedzialnością za
swoich wyborców. Dlatego zaprosiłem na Komisje oraz tutaj dzisiaj dwóch moich
najwybitniejszych przedstawicieli jeśli chodzi o gospodarkę odpadami czyli Panią Agnieszkę i
Panią Angelikę, aby to przedstawić. Nasze transmisje mają bardzo dobrą oglądalność, co
ostatnio sprawdziłem. I myślę, że dlatego w Koronowie kabarety się już nie sprzedają i dlatego
myślę, że Panie nam to tutaj bardzo dobrze przedstawią. Wszystkie materiały, które
dostarczyliśmy Państwu przed sesją i wykresy, o które na połączonej Komisji Państwo prosili
również

znajdują

się

tutaj,

tak?

możemy

to

wszystko

publikować

przez

media

społecznościowe, prasę, przez nasze strony internetowe. Mieszkańcy o wszystkim się
dowiedzą, także nie widzę problemu informacyjnego, przepływu informacji. Problem jest tylko
jeden, powiadomienie mieszkańców od 1 stycznia. Tylko to jest ten problem. Dziękuje.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuję bardzo, proszę Pan Radny
Szlagowski.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
zgromadzeni goście, mieszkańcy Gminy Koronowo. Ja bym chciał rozgraniczyć dwie
kwestie dotyczące kilku uchwał i jak to się mówi diabeł tkwi w szczegółach. Mamy punkt 10,
czyli uchwała, która wyłącza nam z systemu gospodarki odpadami tereny niezamieszkałe i
tą uchwałę, uważam osobiście, że powinniśmy podjąć bo inaczej Gmina nie jest w stanie
udźwignąć kosztów systemu. Natomiast rozumiem, że Panu Radnemu Raddatzowi chodzi o
uchwałę 11 b rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty
podwyższonej. Czyli tak na prawdę chodzi o wyjaśnienie mieszkańcom, bo my radni wiemy,
było połączone posiedzenie Komisji, zwołane na moja prośbę przez Przewodniczącego
Rady i my wiemy, że to jest zasadne. Natomiast chodzi o dokładne wyjaśnienie
mieszkańcom co się składa i z jakich przyczyn musi być ta podwyżka, bo głosy są czemu
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jest taka wysoka, tak? I pytanie czy przychylamy się jako radni do wniosku Pana Raddatza i
nie podejmujemy tego na tej sesji, co nie rozwiązuje tego problemu uważam. Nie wiem,
potrzeba trochę czasu na lepsze przygotowanie i podejmujemy to na sesji nadzwyczajnej
choćby w przyszłym tygodniu lub pozostawiamy to w porządku obrad. Ale w takim razie, na
tej sesji, jak Pan Burmistrz zauważył, transmitowanej poprzez Internet do mieszkańców,
którzy chcą to oglądać, żeby w sposób jasny, czytelny wyjaśnić z uzasadnieniem dlaczego
i w takiej kwocie składa się ta podwyżka. Musimy wybrać jedną uważam z dwóch
wariantów, tak? I to dokładnie w tym momencie przy punkcie ustalaniu porządku obrad.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Proszę bardzo, Pan Burmistrz.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Pan Radny Szlagowski dotknął sedna. Nie
rozumiem Panie Przewodniczący czemu ma służyć ta polemika w tym momencie skoro to jest
wniosek radnego, który należy przegłosować. Ja tylko proszę o to, że możemy wówczas nie
zdążyć. Tylko o tym mówię. A dlatego pracownicy merytoryczni są tutaj na sesji, aby
wytłumaczyć każdą zagwostkę, która Pana Radnego tutaj trapi, więc wykorzystajmy ich tak?.
Mieszkańcy również będą to słyszeć, mieszkańcy również to oglądają. Dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuję bardzo, zapytam czy Pan
Radny Gordon podtrzymuje wniosek złożony?
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon – Tak, podtrzymuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym przystępujemy… ,
proszę bardzo Pani Radna Szulta-Romaniuk.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Szanowni Państwo ja uważam, że musimy się
zająć tym punktem naszego programu obrad, uchwaleniem tej uchwały, przynajmniej
rozpatrzeniem jej, dlatego, że mimo, że chodzi tu o wzrost ceny, nikt nie lubi podwyżek ale
ustawowo jesteśmy zobligowani tak do tego, żeby system odbioru odpadów komunalnych
samofinansował się. A jeżeli on w tej chwili sam się nie samofinansuje to po nowym roku
również nie będzie się samofinansował. Czy chcemy czy nie chcemy, a bardziej nie chcemy
tej podwyżki, musimy podjąć tę uchwałę. Takie jest moje zdanie i musimy się zająć
przynajmniej rozpatrzeniem tego punktu na tej sesji. Dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuje bardzo, w związku z tym,
że wniosek został podtrzymany jako zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 11 b
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czyli, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia opłaty
podwyższonej, pytam się Państwa radnych kto jest za tym żeby zdjąć z porządku obrad
punkt 11 b, proszę o podniesienie ręki,
Kto jest za? - 4 głosy
Kto jest przeciw? – 13 głosów
Kto się wstrzymał? – 2 głosy
W związku z tym będziemy procedowali i punkt 11 b pozostaje w porządku obrad. Czy są
inne wnioski o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji? Nie widzę.
W związku z tym porządek obrad po zmianach będzie wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołów z obrad: XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
4a) Przyjęcie protokołu z XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/236/12
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie odbierania
odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej na terenie gminy
Koronowo.
10a). Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
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gminnych.
10b). Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania
opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty

oraz określenia opłaty podwyższonej.
10c). Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10d).

Rozpatrzenie

projektu

uchwały

w

sprawie

określenia

terminu,

częstotliwości i trybu uiszczania projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych składanej przez
właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego, który znajduje się w hali sportowo - widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie
bez przetargowym.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
"Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Koronowo na lata 2018 - 2022".
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/95/15 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Koronowo do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy

Koronowo

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie,

restauratorskie

lub

roboty

budowlane

przy

zabytku

wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
18. Zapytania, wnioski i informacje.
19. Składanie interpelacji.
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20. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad XVIII sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu czwartego
porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w
Koronowie?
Proszę

o

podniesienie

ręki

i

głosowanie

za

pomocą

tabletu.

Za? 20 głosów. W związku z tym protokół został przyjęty.
Przechodzimy do punktu 4a) porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad
nadzwyczajnej XVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w
Koronowie?
Proszę

o

podniesienie

ręki

i

głosowanie

za

pomocą

tabletu.

Za? 20 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 złożoną przez
radną Panią Katarzynę Szulta-Romaniuk oraz odpowiedź.
Informacja stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu
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6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu szóstego
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? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecny Radny Pan Piotr Mitera
- 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?
Radny Pan Maciej Szlagowski – Ja mam pytanie do Pana Burmistrza. W związku z tym, że
na ostatniej sesji nadzwyczajnej uchwaliliśmy WPF ujmując zadanie „Modernizacja oświetlenia
na terenie Gminy Koronowo” za kwotę 4 mln 200 tys. zł wydatkowaną w roku 2020. Moje
pytanie brzmi, czy w związku z tym, na jakim etapie jest ponowne ogłoszenie przetargu
wyłaniający wykonawcę na realizację tego zadania i jeżeli jest to możliwe, prosiłbym podać
przybliżoną datę, czy nastąpi to jeszcze w grudniu tego roku i jeżeli nie to dlaczego? Dziękuję.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie Przewodniczący? W tym punkcie
chcecie Państwo usłyszeć odpowiedź czy w zapytaniach, wnioskach i informacjach?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Padło pytanie myślę, że odpowiedź.
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Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski -

To może, żeby ta sprawa nie była

polityczna, to może poproszę pracownika merytorycznego, który odpowiada tutaj za
przeprowadzenie tego przetargu.
Pani inspektor Elżbieta Szalska - Drodzy radni, na dzisiaj, poprzedni przetarg, który jest
unieważniony będzie ogłoszony. W

związku z tym, że do postępowania wpłynęły liczne

pytania dotyczące zakresu merytorycznego. Po sporządzeniu dokumentacji postępowanie
będzie wznowione. Dzisiaj trudno określić dokładną datę. Myślę, że w I kwartale przyszłego
roku to postępowanie po prostu rozpoczniemy.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Czy w takim razie nie ma zagrożenia, albo czy są już może
prowadzone rozmowy z urzędem marszałkowskim o przesunięcie, że tak powiem terminu
realizacji dofinansowania. Z tego co wiem był to 30 czerwiec 2020 roku, tak?, że musi być
zadanie wykonane. Aby nie utracić dofinansowania, czy Pan Burmistrz podjął rozmowy, czy
może jest odpowiedź z urzędu marszałkowskiego, czy będzie udzielone przesunięcie terminu
na dalszy okres ? Dziękuję.
Wiceburmistrz Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Mieliśmy na obecną chwilę dwa
spotkania jeżeli chodzi o ENEA oświetlenie, aby te tematy też były poruszone doprecyzować
jak i kwestie techniczne i wykonawstwo. Termin 30 grudnia nie był to termin na wykonanie
inwestycji tylko na jej rozliczenie więc to jest tak naprawdę jeszcze mniej czasu 30 czerwca.
Na chwilę obecną chcemy mieć w pełni skompletowaną dokumentację, aby móc rzeczowo
rozmawiać tutaj z Marszałkiem jeżeli chodzi o przesunięcie tego terminu, a nie żebyśmy
pojechali z połowicznymi informacjami. Więc jak tylko będziemy mieli dokończoną sprawę z
ENEĄ, a myślę, że będzie to tak naprawdę finalnie w przyszłym tygodniu. Więc jak najbardziej
wtedy ruszymy jeżeli chodzi o kwestię omówienia tematu z Marszałkiem. Dziękuję.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Łącząc tą moją wypowiedź, zapytanie. Mam w takim razie
gorącą prośbę, jeżeli ta odpowiedź będzie już konkretna i końcowa, prosiłbym o udzielenie
Radzie tej informacji, czy zostało, że tak powiem, czy jest zgoda na przesunięcie tego terminu,
czy realizacja zadania nie jest zagrożona tak? Dziękuję.
Wiceburmistrz Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Naturalnie, jak tylko otrzymamy
informację to nie dość, że poinformujemy Radę, ale będziemy niezwłocznie uruchamiać
przetarg, więc tutaj myślę, że z każdej możliwej strony będzie informacja do Rady jak i do
mieszkańców skierowana. Nam bardzo zależy na tym żeby tak naprawdę to zadanie
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zrealizować. Zawirowania, które miały miejsce nam w tym przeszkodziły, ale dopełnimy
wszelkich starań aby to uczynić. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy jeszcze są jakieś pytania? Nnie
widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o
przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy
0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Brak 1 Radnego Pana Piotra Mitera
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/147/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu siódmego
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecny Radny Pan Piotr Mitera
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Pan Radny Tomasz Skotnicki – Pani Skarbnik, mam pytanie dotyczące dotacji celowej na
pokrycie wymiany źródła ogrzewania. Czy ta zabezpieczona kwota 73 tys. zł pokrywa już
wszystkie wnioski, które zostały złożone? Czy jeszcze zostanie nam coś jeszcze nie
rozpatrzone?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Panie Radny zgodnie z wnioskiem kierownika ochrony
środowiska, kwota 63 tys. zł zabezpieczała udzielenie dotacji na wnioski, które wpłynęły do 30
września. Pozwoliliśmy sobie zwiększyć tę kwotę jeszcze o kolejne 10 tys. zł na wypadek,
gdyby kolejne wnioski jeszcze w tym roku wpłynęły. Więc myślę, że doszliśmy po raz
pierwszy, bo jak Państwo słyszeli w tym roku mamy oddzielną pozycję i to dotyczy
wcześniejszych wniosków czyli w 2017 roku. Pani kierownik Dufka, wnosiła, informowała nas o
tym, że mamy jeszcze wnioski niezałatwione z 2018 roku i wnioski, które wpłynęły w tym roku
do 30 września. Myślę, że na ten moment wszystkie zainteresowane osoby, które będą
wnioskowały do gminy o pomoc, wsparcie, udzielenie dotacji taką pomoc uzyskają.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Ja mam dwa pytania, jedno do Pani skarbnik. Te 73 tys. zł
żeby, uściślić to jest z budżetu gminy, w sensie z innych środków czy z opłat za kary za
przekroczenia w środowisku?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Te środki nie pochodzą z opłat związanych z
gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tylko są to środki własne
gminy. Dlatego, że to co mamy w tym budżecie jest niewystarczające, a uznaliśmy, że zadanie
jest na tyle ważne, bo przecież tym powietrzem wszyscy oddychamy. Tutaj nie można
pozwolić sobie na dalszą zwłokę i w trybie pilnym trzeba zadziałać i wymienić te ogrzewania.
W związku z tym, ta pozycja pochodzi wyłącznie z dochodów własnych gminy.
Radny Pan Maciej Szlagowski – I drugie pytanie może nie do Pani skarbnik, ale do Panów
burmistrzów. Rozumiem, że to zadanie, które jest wprowadzone jako zadanie inwestycyjne
pod numerem 59 w kwocie 73 tys. zł jest realizowane na podstawie uchwały rady miejskiej z
2016 r. ostatnia nowelizacja, czyli uchwały mówiącej o dofinansowaniu, bodajże do 3-4 tys. do
zakupu nowego źródła ogrzewania, czyli do ekologicznego pieca. To jest jedna część pytania,
natomiast druga, czy tak samo jeżeli chodzi na podstawie tej uchwały na zakup przydomowej
oczyszczalni, tudzież wybudowanie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej, czyli
dofinansowanie do 50% wartości inwestycji mamy kwotę w budżecie od początku roku, może
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nie od początku roku, ale gdzieś od maja 61 tys. 158 zł i moje pytanie brzmi czy ta kwota
pokrywa wszystkie wartości wniosków złożonych w tematach dofinansowania do budowy
przydomowych oczyszczalni, sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej. Dziękuję.
Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski -

Odpowiadając na pierwsze pytanie Pana

radnego Szlagowskiego – tak, odpowiadając na drugie pytanie – nie. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie
widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o
przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy
0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Brak 1 Radnego Pana Piotra Mitera
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/148/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na
rok 2019.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu ósmego
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 18 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 1 głos
Brak głosu – 1 głos
Nieobecny 1 radny Pan Piotr Mitera
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z tym projekt uchwały
zostanie odczytany. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – O wprowadzenie do tego projektu
uchwały proszę Panią kierownik Barbarę Koniarską.
Pani Kierownik Barbara Koniarska przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Guziński – Ja w tej kwestii wyrażałem swoją
opinię na posiedzeniach komisji i miałem taką prośbę, żeby jednak, no oczywiście to jest
obniżka w stosunku do skali czy gusowskiej podanej przez GUS. Natomiast de facto to jest
podwyżka o kilkadziesiąt groszy co prawda, ale proponowałem żebyśmy jakiś symboliczny
gest zastosowali wobec rolników i utrzymali tę stawkę na poziomie obecnego roku i
poprzedniego. Myślę, że przy 100 mln budżecie około 25 tys. zł nie zrujnuje naszego budżetu,
a jakiś taki gest jeszcze raz powtarzam w stosunku do naszych rolników wykonamy. Tym
bardziej, że sąsiednia gmina czyli Sicienko obniżyła z 44 zł do 35,20 zł. Czyli znacząco
obniżyli, znacząco poczynili taki gest w stosunku do swoich mieszkańców, w stosunku do
swoich rolników. Ja proponuję tylko pozostawienie na stawce tegorocznej i ubiegłorocznej.
Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Proszę bardzo, Pani Radna
Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu. Jestem rolnikiem, chciałabym się tutaj odnieść do wysokości tych podatków.
Oczywiście sytuację w rolnictwie znają wszyscy. Społeczeństwo na wsi ubożeje. No niestety
podatki trzeba płacić i obniżenie podatku, a mamy tutaj mamy obniżenie, nie mamy podwyżki
tylko obniżenie do ceny proponowanej przez GUS i jest taka sytuacja, że za środkami i mam
tu pytanie do Pana burmistrza albo do Pani skarbnik czy do Pani kierownik wydziału. Czy
przez to, że obniżamy ten podatek dla rolników, obniżana jest również subwencja, która płynie
z budżetu państwa i to bym chciałabym usłyszeć. Druga rzecz. Jeżeli jest to tylko symboliczna
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obniżka. Stosuje się tą obniżkę podatków w trudnych sytuacjach dla rolników. Z tego prawa
korzystał burmistrz poprzedniej kadencji. Na pewno z tego prawa skorzysta burmistrz tej
kadencji. Natomiast mój wniosek jest taki, że rolnicy powinni solidarnie płacić

podatki ,

natomiast umarzanie podatków powinno następować tylko w trudnych, losowych zdarzeniach.
Czyli w wypadku chorób członków rodziny lub zdarzeń losowych, czyli pożaru, czy jakiegoś
nieszczęścia innego z tym związanego. Natomiast w poprzednim roku chcę nadmienić, był to
również rok wyborczy. Natomiast umorzeń dokonano na 520 tys. zł Z tego jest kilka firm,
którym umorzono podatek, nie będę wymieniała, bo to jest do publicznej wiadomości.
Natomiast czy można umarzać i to zostawiam pod rozwagę i ocenę radnym firmom 108 744
zł, 98 900 zł, 22 756 zł., na kwoty 12 czy 14 tys zł też mamy takie pozycje, nie będę tego
przytaczała. Natomiast czy jest to ważny i uzasadniony interes podatnika to odpowiedzmy
sobie Państwo sami. Dziękuję.
Burmistrz Koronowa pan Patryk Mikołajewski – Chciałbym się odnieść najpierw do słów
Pana wiceprzewodniczącego Guzińskiego. Biorąc pod uwagę, że jest Pan również
mieszkańcem sołectwa, docenia Pan procentową ilość zadań inwestycyjnych w sołectwach.
Podwyżka, a właściwie obniżka, mogliśmy przyjąć stawkę gusowską 58 zł a mamy 53 zł.
Ustawodawca umożliwia nam taką stawkę. Uważam, że symboliczne utrzymanie na tym
samym poziomie to również możemy symbolicznie mówić o inwestycjach, wszystko drożeje,
nie ma pozycji, która by taniała w naszym państwie. Uważam, że to 50 groszy, w skali roku 25
tys. zł słusznie jak Pan radny zauważył z subwencją to jest 50 tys. Więc zadanie inwestycyjne
to jest już 50 tys. zł. Jeżeli chodzi o sam mechanizm umarzania podatków, to może
poprosiłbym Panią Koniarską jak to wygląda teraz. Dziękuję.
Pani Kierownik Barbara Koniarska – Na obniżeniu stawki gusowskiej gmina traci
kilkakrotnie. Pierwszy czynnik to obniżone wpływy do budżetu. Obniżona subwencja, która
trafia do oświaty, a powinna trafiać do gminy. Jest to kwota potencjalnie na rok 2020 ok. 325
tys. zł. Kolejno ulgi ustawowe, miedzy innymi ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu nabycia gruntów,
potencjalnie 150 tys. zł, egzekwowalność podatku rolnego na poziomie 80%. W oparciu o
ważny interes podatnika w oparciu o ważny interes publiczny stosowane są zgodnie z art.67
ustawy ordynacja podatkowa, ulgi podatkowe w postaci umorzenia podatków, rozłożenia,
odroczenia podatków. Oczywiście w oparciu badamy ważną sytuację podatkową podatnika,
finansową, majątkową, zdrowotną i inne przesłanki. Jeśli ta przesłanka rzeczywiście występuje
u podatnika i osób wspólnie zamieszkujących ulgi przez Burmistrza Koronowa były wcześniej
udzielane jak i są obecnie udzielane i będą udzielane. Dziękuję.
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Radny Pan Bogusław Guziński - W takim bądź razie proszę mi powiedzieć czy budżet
Sicienka, który obniża z 58 zł na 35 zł to się zawali, czy się nie zawali bo tak wygląda jakby u
nas miał się zaraz zawalić, jeżeli nie będziemy mieli łącznie tych 50 tys. zł. Dziękuję.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Po tym, czy mam to pytanie przekazać do
Pana Piotra Chudzyńskiego Wójta Sicienka? Oczywiście zapytam go w takim razie. A do
Państwa przed samym głosowaniem chciałem się zwrócić z pewnym cytatem, bodajże
Oktawian August w I wieku naszej ery powiedział, że dobry gospodarz strzyże owce, a nie
obdziera ze skóry. Więc tą decyzja i ta stawką strzyżecie. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie
widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o
przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 13 głosami „za”, przy
2 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymującyh się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 13 głosami
„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/149/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2020.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/236/12 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunale.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
dziewiątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
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Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów
Nieobecny 1 Radny Pan Piotr Mitera
Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
kierownik Panią Angelikę Walat.
Kierownik Pani Angelika Walat przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Maciej Szlagowski – Pani kierownik ja bym tylko chciał, może nie dla nas rady,
bo my wcześniej dyskutowaliśmy, ale dla mieszkańców, krótko. Jakiego typu odbiorcy są to
odbiorcy niezamieszkali i też do publicznej wiadomości, bo to jest też w kręgach. Tak jak
powiedziałem, członków i zarządów ROD-ów, że ROD-y też tą uchwałą zostaną wyłączone.
No i będą mogły, że tak powiem zawrzeć umowy na „wolnym rynku” z firmami, które mają
odpowiednie zezwolenia i są zarejestrowane w rejestrze gminnym. Firmy, które zajmują się
odpadami. Prosiłbym krótko o tę informację ze względu na to ,że sesję oglądają mieszkańcy,
że ta informacja rozwiąże jakieś tutaj insynuacje. Dziękuję.
Kierownik Pani Angelika Walat – Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
to są wszystkie działalności prowadzone na terenie gminy, szkoły, przedsiębiorstwa, spółki
prawa handlowego, stowarzyszenia, ogrody działkowe, instytucje kultury, kościoły,
wszystkie tereny, na których nie mieszkają mieszkańcy. Te nieruchomości będą musiały
podpisać umowy z przedsiębiorcą , który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej,
który jest prowadzony przez Burmistrza Koronowa. Z tymi przedsiębiorcami na podstawie
właśnie tych umów cywilno - prawnych będzie umowa na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Pani kierownik ja również chciałabym dla
wiedzy mieszkańców uzyskać to potwierdzenie, że gdyby te tereny niezamieszkałe
pozostały w systemie, który zajmuje się gospodarowaniem odpadami to stawka odpłatności,
którą dzisiaj będziemy proponować tu mieszkańcom byłaby jeszcze wyższa.

str. 19

Kierownik Pani Angelika Walat – Tak, ponieważ ustawodawca nałożył na nas

w

przypadku tych terenów niezamieszkałych, które na ta chwile mamy jeszcze w systemie,
odgórne

stawki

opłaty,

które

wynoszą

3,2

przeciętnego

miesięcznego

dochodu

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 L, gdzie miesięczny
rozporządzalny dochód na 1 osobę wynosi 1 693 zł, gdzie tutaj pojemności i stawka za
opłaty wynosiłaby: 1100L - 54,18 zł, za pojemnik 240L stawka wynosiłaby 33,86 zł, 120L16,93 zł.I tutaj system nie udźwignie takich niskich kwot należności za te pojemniki, gdzie
deklaracja byłaby składana przez te przedsiębiorstwa na tą kwotę i równocześnie
ustawodawca w ustawie założył również taki artykuł gdzie przedsiębiorcy mogą mimo, że są
w systemie, mogą się z niego wypisać. Czyli tak na prawdę nie jesteśmy w stanie określić
ile takich nieruchomości niezamieszkałych byłoby w systemie i jaka procentowo stawkę
moglibyśmy określić dla tych terenów niezamieszkałych.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – I to wówczas by generowało wyższą kwotę dla
pojedynczego mieszkańca.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie
widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o
przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy
0 głosach „przeciw” i 1głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/150/19 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunale.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na nieodpłatne
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przejęcie przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej na terenie gminy
Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
dziesiątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej na terenie
gminy Koronowo.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów
Nieobecny 1 Radny Pan Piotr Mitera
Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
kierownik Panią Angelikę Walat.
Kierownik Pani Angelika Walat 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 zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania jawnego
imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 20 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 20 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/151/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę
Koronowo nieruchomości położonej na terenie gminy Koronowo.
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10 a) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
dziesiątego a) porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów
Nieobecny 1 Radny Pan Piotr Mitera
Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
kierownik Panią Angelikę Walat.
Kierownik Pani Angelika Walat 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 zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania jawnego
imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 20 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 20 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr
XVIII/152/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – ogłaszam 15 minut przerwy.
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Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady sesji.
10 b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia
opłaty podwyższonej.
Na obrady sesji przybył Radny Pan Piotr Mitera. Obecnych 21 radnych.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
dziesiątego b) porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej.
Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały
Wiceprzewodniczący Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – O wprowadzenie proszę Pana
Zastępcę Burmistrza Pana Sławomira Marszelskiego.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski przedstawił do projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Henryk Borowicz – Proszę Państwa składam taki wniosek aby zorganizować
taką akcję ekologiczną w szkołach czy to w postaci pogadanek czy jakieś zorganizowanie
konkursów. Dziękuje.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Nie bardzo wiem jak ten wniosek
mam zakwalifikować.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski – Może odpowiedź na pytanie.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Mówimy teraz o dyskusji na temat
ustalenia stawek.
Radny Pan Henryk Borowicz – No i tak i właśnie przy tym chciałbym to powiedzieć przy
tym ustaleniu stawek.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy w tym momencie czy Pan
burmistrz czy Pani kierownik? Bo wiem, ze przedstawiali Państwo nam w informacjach, że
akcja edukacyjna ma być prowadzona. Są tam wliczone w koszt stawki prowadzenia
edukacji. W zakresie w związku z tym jest to element na który składa się między innymi ta
kwota 20 zł od mieszkańca. Praktycznie ma to być realizowane.
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk - Szanowni Państwo, proponowana kwota jest
dość drastycznie podwyższona. Każdy mieszkaniec na pewno odczuje tą podwyżkę. Czy
się z tym zgadzamy czy nie jesteśmy poniekąd, zobligowani przepisami ustawy do tego,
żeby ten system gospodarowania odpadami samofinansował się a będąc sołtysem 5-ty rok,
uczestnicząc jeszcze w posiedzeniach rady jeszcze poprzedniej kadencji ciągle spotykałam
się ze stwierdzeniem, że system nie spina się czyli nie finansuje się. Czy to były słowa
poprzedniego wiceburmistrza Pana Grygorewicza czy poprzednich prezesów ZGKiM.
Ciągle była mowa, ze ten system się nie spina i w tym czasookresie była chyba tylko jedna
podwyżka z kwoty 9,20 zł na 12,00 zł. Przypuszczam, że gdyby faktycznie poprzednia rada
przychylała się bardziej, żeby ten system się dopinał tak jak używa się tego określenia czy
też samofinansował się to te częstsze podwyżki, czyli takie w niższej kwocie np. o 1,00 zł w
danym roku, o 2,00 zł byłyby mniej dotkliwsze niż teraz. Przepraszam za użycie tego słowa
musimy „przełknąć tę żabę” i po prostu zdecydować o stawce wyższej o 8,00 zł. Panie
Mecenasie ja mam takie pytanie, czy z przepisów ustawy wynika, że ten system musi się
samofinansować, bo jeżeli tak to my stoimy pod ścianą, my nie mamy innego wyjścia i
musimy podnieść tą stawkę do takiej kwoty, żeby ten system mógł się samofinansować.
Dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - zgodnie z zapisem w uzasadnieniu
mamy tam informację, że gmina nie może na tym ani zarobić ani dołożyć. To są zapisy, które
obowiązywały. Więc myślę, że nie ma co się nad tym rozwodzić. Natomiast problem jest ten,
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że stawka jest duża różnica. Rozumiem, że wzrosły koszty, wzrosły również ilości odpadów.
Zostało nam to przedstawione i jest to ten wpływ, który mamy dzisiaj tak naprawdę mamy
rozstrzygać.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Ad vocem radnej Pani Katarzyny SzultyRomaniuk, to nie jest też tak. Znaczy to są bardzo mądre słowa jeśli chodzi o zwiększanie o
2,00 zł , czy o 1,50 zł czy nawet o hipotetyczną 1,00 zł całkowicie się zgadzam ale to nie jest
tak, że my za te śmieci, które odbierały wówczas ZGKiM , czy jako spółka, że my za nie nie
płaciliśmy. Urząd miasta, gmina nie ma drukarki do pieniędzy my z naszych podatków
pokrywaliśmy straty zaistniałe na śmieciach. Czyli docelowo tak i tak za to płaciliśmy.
Właściwie niczego nie zmieniamy. Ustawodawca nakazuje nam, że system z zasady ma się
sam finansować. To jest tylko ta korekta. Bo tak naprawdę jeśli hipotetyzujemy teraz na
śmieciach mamy 700 tys. straty, ma spółka nasza , to o ile te 700 tys. przydałoby się np. na
naszych gminnych drogach tak? Tak naprawdę my niczego nie zmieniamy. Dziękuję.
Radny Pan Maciej Szlagowski – Mając materiały, które zostały radnym przekazane, dzisiaj
takie pytanie do Pani Angeliki czy do Pani Agnieszki. Analizując to jeszcze przed sesją i w
trakcie sesji i zauważam drastyczny wzrost ilości co przekłada to się na koszty tak jak Pan
przewodniczący powiedział, ale takich odpadów jak odpady wielkogabarytowe, tworzywa
sztuczne, papier i tektura, zmieszane odpady opakowaniowe to są te kody, nazwy czy typy
tak? grupy może odpadów, których nastąpił drastyczny wzrost w stosunku do roku 2018 do
roku 2017 i przy niektórych obserwujemy w stosunku do upływu 10 miesięcy tego roku wzrost
kosztów wyższy niż za cały rok 2018. Oczywiście, to co wspomniał Pan wiceburmistrz
Marszelski w związku ze zwiększeniem stawki ze względu na gramaturę, spalarnię, rośnie też
koszt odpadów zmieszanych. Ja mam takie pytanie czy któraś z Pań jest w stanie
odpowiedzieć dlaczego tak drastycznie wzrasta ilość tych odpadów, które wymieniłem. W
związku z tych rosną koszty, które mają wpływ na ta podwyżkę tak? Dziękuję.
Burmistrz

Koronowa

Pan

Patryk

Mikołajewski

–

Panie

Radny

Szlagowski,

doprecyzowywując dlaczego zwiększa się ilość tapczanów i wielkogabarytowych odpadów
tak? No jak któryś z moich pracowników może odpowiedzieć dlaczego zwiększa się ilość
tapczanów, no mamy bardzo dużo działkowiczów, którzy cały czas zmieniają swoje
wyposażenie, nie można odpowiedzieć na takie pytanie. Społeczeństwo się bogaci, ogląda
Pan telewizję zapewne? Także jak można odpowiedzieć, dlaczego zwiększa się ilość
odpadów? No, przepraszam.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Myślę, że na to pytanie można
odpowiedzieć, przynajmniej co jest z tych elementów tak naprawdę na zwiększenie czyli czy
mówimy o wielkogabarytowych czy o innych to tak naprawdę, które z tych odpadów tak na
prawdę nam wzrastają w trybie czy w czasie bardzo krótkim, a w ilościach bardzo dużych, tak?
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Mamy tutaj na pozycji odpady rozbiórkowe w 2018, poz. 234
tys. zł gdzie w latach 2017, 2016 była 0,00 zł. Więc tutaj mogłoby powstać takie pytanie Pana
radnego Szlagowskiego skąd to się wzięło, czy to wtedy nie było zbierane, czy nagle mamy
nagły wzrost wybudowanych nowych domów, no ale pozycja jest straszna, 234 tys. zł co
łącznie daje nam sumę kosztów na poziomie 713 tys. zł. Ad vocem może tego, tej dyskusji
tego skąd to się bierze? Wszystkie inne pozostałe, no wiadomo no może są wzrosty w
tworzywach sztucznych, no widzimy po sobie, że jest opakowanie zapakowane i jeszcze w
reklamówce. Widzimy sami że lobby opakowaniowe działa i produkcja opakowaniowa rośnie.
To na pewno stąd też to wynika.
Radny Pan Olech Raddatz – Na jaki okres czasu mamy podpisane umowy z odbiorcą, czyli z
jakimś wysypiskiem, spalarnią czy jest jakiś okres czy po prostu

bezterminowo możemy

oddawać odpady?
Kierownik Pani Angelika Walat - Jeżeli mamy odpady zmieszane mamy porozumienie z
Miastem Bydgoszczy i ono jest bezterminowe. A jeśli chodzi o odpady segregowane spółka
ma podpisane umowy w trybie przetargu. Na chwilę obecną jest to Firma Remondis i stawki
mamy ustalone do końca 2020 roku.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Zgłaszał się Pan M.Z. Czy Pan M.Z w
związku z tym ,ze muszę zapytać Państwa radnych czy możemy udzielić głosu Panu M,, więc
zwracam się do Państwa kto jest za tym aby udzielić głosu Panu M.Z proszę o podniesienie
ręki.
Kto jest za? 21 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów
Nie widzę, zatem zapraszam
Pan M.Z – Proszę Państwa zastanawiam się nad jednym czy to przedsięwzięcie, które nad
którym dzisiaj debatujecie, czy ono zostało przedyskutowane z OKSM-ami, Związkami
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Zawodowymi, wynika to z ustawy. To jest jedna sprawa.

Druga rzecz, ja się przyglądam

temu wszystkiemu i zaczynam się zastanawiać, bo skoro się spala odpady te papierowe,
kartonowe czy przez to staniało ogrzewanie w blokach ? Bo ja nie słyszałem, żeby staniała
ciepła woda no więc skąd się bierze ta zwyżka? To jest dla mnie niezrozumiałe. Całkowicie
jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, że tutaj się mówi o ile ktoś w zagrodzie będzie
kompostował odpady, że za to też ma zapłacić? Będzie to nawóz który zużyje we własnym
gospodarstwie czy ogródku to jest trzecia sprawa. Czwarta rzecz, proszę Państwa przed
chwilą żeśmy rozmawiali o podatku gruntowym, żeśmy się zastanawiali nad 1,00 zł. no tutaj
mamy jednym pociągnięciem ręki, to jest początek. To są właśnie koszty, które będą
generowane w rolnictwie. My na te odpady musimy zarobić, no nie da rady. To jest sprawa
proszę Państwa jak to jedni mówią, że się musi spinać, bilansować i to się musi bilansować
i teraz zastanówmy się skoro ma się bilansować. A co się dzieje proszę Państwa ze
złomem, który tu idzie? A co się dzieje z odpadami szklanymi? A co się dzieje z odpadami
plastikowymi? To są wszystko surowce recyklingowe i za to ktoś otrzymuje zapłatę. Więc
nie możemy tutaj mówić tylko o samych pieniążkach, że to my musimy, tylko my, za to
zapłacić. Następna rzecz, ktoś tu mówi, że przybyło odpadów. Proszę Państwa, handel się
zrobił wygodny i pakuje jedną prostą rzecz, w kilka opakowań i my za te opakowania
płacimy, a następnie jeszcze mamy zapłacić za odpady no więc tutaj rzeczywiście jest coś
nie tak. Następną rzeczą jest, no skoro wzrosła ilość odpadów, to wzrosło bo wzrosła
dzietność małżeństw to ten w kolebce już też płaci za te odpady. Więc nie można tego
zwalać w jakąś nie logikę. Uważam, że powinniśmy przysiąść do tego wszystkiego, już nie
wspomnę o naszym śmietnisku, które żeśmy z lekką ręką oddali komuś i on to
zagospodarzył także my teraz mamy problem z odpadami. Uważam tak, że powinniśmy się
zastanowić tutaj w gminie jak zmniejszyć ilość odpadów?, jak je zagospodarować? I jak
obniżyć koszty? I dopiero wówczas sięgnąć do kieszeni podatników. Dziękuję bardzo.
Radny Pan Piotr Władysław Mitera - Czy mamy dane na temat tego jak gminy ościenne
podeszły do tego tematu? Jakie były stawki w gminach ościennych do tej pory i na jakim
poziomie będą teraz? Czy mamy takie informacje?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Może ja się najpierw odniosę się do
słów Pana M. Panie M ja się z Panem całkowicie zgadzam, sam jestem z przekonania
wolno rynkowcem i w ostateczności chciałbym sięgać do kieszeni podatnika. Ale tak
naprawdę my Gmina Koronowo nie jesteśmy wyspą na mapie Polski i tak naprawdę sam
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system, jesteśmy jego częścią i tak naprawdę postawiono nas przed faktem dokonanym w
tym momencie. Jeśli ktoś czerpie z surowców wtórnych pieniądze to nie my, nie gmina.
Jeśli ktoś ma spalarnie i ma z niej ciepło, to też nas to nie dotyczy. Nam narzucono pewne
założenia, to na etapie ustawodawcy, my jako rada gminy musimy odnosić się do prawa, w
którym żyjemy i istniejemy. Co do samej sprawy z kompostownikami to jest to obniżka
wynikająca wprost z ustawy oczywiście. Ustawa nakazuje, kto kompostuje płaci u nich za
śmieci. To nakazuje na nas po raz kolejny ustawa. Co do konsultacji to może burmistrz
Marszelski.
Wiceburmistrz pan Sławomir Marszelski – Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na
terenie gmin. W obecnej postaci nie wspomina nic o obowiązku jako takich konsultacji.
Ważne jest, żeby był przygotowany projekt uchwały przedstawiony radnym. Mogę
nadmienić, że w przypadku podjęcia tej uchwały będzie spełnione zobowiązanie Pana
burmistrza, żeby przedstawić z czym ta uchwała się wiąże, kogo dotyczy, to będzie
relacjonowane czy referowane oczywiście na zebraniach OKSM-ów i na zebraniach
wiejskich. Jakiegoś takiego obowiązku konsultacji z organami samorządu mieszkańców nie
ma. Troszeczkę nawiązując do wypowiedzi Pana burmistrza. Kosztuje nas proszę Państwa
duże pieniądze utylizacja czy spalenie odpadów tzw. zmieszanych w spalarni Pro Natury w
Bydgoszczy na podstawie porozumienia miedzy-gminnego. Jeżeli budowa tej spalarni
kosztowała 500 mln. zł. Nie wiem Panie przewodniczący? Ale pewnie takie pieniądze. Jeżeli
tam trzeba energii bo to nie jest tak, że to się tam samo pali, koszt amortyzacji ludzie,
można dyskutować czy ta cena nie jest oczywiście wysoka ale to nie jest tak, ze spalarnia
działa bezkosztowo tak? Dziękuję.
Przewodniczący obrad pan Stanisław Gliszczyński – Tutaj do słów Pana burmistrza.
Tak naprawdę trochę z tego ciepła my też korzystamy bo mając udziały w KPC-u,
przynajmniej parę złotych, chociażby z tego bo jest obniżony koszt, który płaci KPC Pro
Naturze więc zawsze parę złotych tej dywidendy trafia do budżetu. Mówimy o tym, że jest to
znikomy wkład.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Odnośnie tego co powiedział Pan burmistrz Marszelski
odnośnie zagospodarowanie odpadów przekazywanych do miasta Bydgoszczy Pro Naturze
do spalarni w Bydgoszczy. 198,00 zł na 243,00 zł ja wiem, że ta podwyżka była z dnia na
dzień, tak na prawdę 31 grudnia 2018 r. Jak to wygląda jeśli chodzi o sprawy umowy
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między nami a miastem Bydgoszcz. W jakim zakresie zostajemy postawieni przed faktem
dokonanym? Czy zapisy umowy dopuszczają jakiekolwiek dyskusje na ten temat tych
stawek bo tego nie było widać 31 grudnia zeszłego roku, a też na podstawie tego co się
dzieje ze ściekami dostarczanymi do Bydgoszczy przez gminy Dobrcz i Osielsko, gdzie
gminy też zostały pozostawione pod ścianą przed Bydgoszcz i są naliczane kary. Może
krótko jak wyglądamy jeśli chodzi o umowę i zabezpieczenia nas przed niezapowiedzianymi
kolejnymi podwyżkami.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Trzeba powiedzieć wprost, my nie
musimy utrzymywać dalej tej umowy z Pro Naturą. Z tego co pamiętam, zapisy takie są o
wystąpienie zarówno jednym czy drugim. Natomiast z racji tej, że teraz nie ma już tzw.
ripoków, czyli nic nas nie ogranicza. Jeżeli na rynku znajdzie się firma, która będzie za dużo
mniejsze środki przyjmowała na swoje składowisko czy do spalarni to my możemy z tego
skorzystać. Tylko na ten moment to nie wiem, czy to nie jest najtańsza instalacja na ten
moment.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Tak Panie przewodniczący na ten
moment jest to dla nas najlepsza opcja jeśli chodzi o spalarnie Pro Natury w Bydgoszczy
ale chciałbym się jeszcze odnieść kończąc już ten wątek to Pana M.Z. Powiedział Pan na
koniec rzecz najlepszą, która może obrazować nasza sytuację, w której my wszyscy się
znajdujemy, wszyscy mieszkańcy. Nie trzeba było tak łatwo oddawać wysypiska śmieci w
Koronowie. Dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Rozumiem, aluzja przyjęta. Czy
ktoś jeszcze?
Wiceburmistrz Pan Sławomir Marszelski - Odpowiadając na pytanie radnego Pana
Skotnickiego, nawiązując do informacji Pana przewodniczącego i tego co powiedział Pan
burmistrz. Kwestia wygląda tak. Porozumienie z miastem Bydgoszcz jest w prawdzie na
czas nieoznaczony, ale nie jesteśmy uwiązani tym porozumieniem gdyby była taka
możliwość a przysługuje oczywiście gminie taka możliwość wypowiedzenia odpowiednim
okresem tego porozumienia tak? Jeżeli byśmy taką decyzję podjęli, byłaby dla nas
opłacalna, byśmy znaleźli kogoś kto by wykonywał ją dla nas lepiej czy taniej. A teraz dane
z gmin ościennych, Panie mają mniej więcej przygotowane. Wiemy, że tak. Bydgoszcz
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podjęła wczoraj. Kolega udzieli informacji.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – Jeżeli chodzi o gminy ościenne to tak naprawdę
nie odbiegamy stawkami od nich. Dla przykładu Bydgoszcz 22,00 zł, Sicienko jak dobrze
pamiętam 21,00 zł, podobnie Białe Błota. Więc my również tak naprawdę mieścimy się w
tym zakresie. A patrząc areałowi jaki teren do ogarnięcia ma przykładowo czy Białe Błota,
czy Sicienko, a Gmina Koronowo. No to tutaj jesteśmy zdecydowanie więksi. A więc jak
najbardziej ta stawka jest jaka jest.
Radny Pan Piotr Mitera – Dotąd, bo oni takie stawki przyjęli a dotąd mieli takie stawki jak
my?czy też takie niskie jak 12,00 zł
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – Nie wszędzie, trudno mi tak z pamięci powiedzieć
ale nasze stawki były zdecydowanie niżej niż stawki z innych gmin.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja dopowiadając tutaj do słów Pana burmistrza
Kazimierskiego i odpowiadając Panu radnemu Miterze, chce powiedzieć, że stawki w
gminie Sośno na rok 2019 wynosiły 18,00 zł. taka jest moja wiedza na dzień dzisiejszy.
Odnosząc się do słów Pana Z, który nam zasugerował że mamy się zastanowić jak mamy
zmniejszyć ilość odpadów, jak je zagospodarować. To na zmniejszenie nie mamy wpływu
bo to nie od nas zależy. Natomiast zagospodarowanie, może takie pomysły wśród nas
radnych się pojawiają bo warto było by być może ale to jest oczywiście pod dyskusję
zainstalować urządzenia do recyklingu butelek, opakowań plastikowych. Z tego co wiem,
tak sobie radzą już zakłady komunalne. Nasz potencjał ma pomieszczenia, sama linia nie
jest bardzo kosztowana bo z wszystkimi urządzeniami to jest koszt ok. 100 tys. zł
byłoby

i warto

zachęcić mieszkańców żeby w tym też wzięli udział, czyli zbierając opakowania,

wystawiając tzw. dzwony na rynkach , moglibyśmy to wszystko przerabiać na tzw.
plastikowy miał, który niestety jest odbierany bardzo chętnie przez różne firmy i z tego jest
przetwarzany na inne produkty takie do opakowań. Dziękuję.

Radna Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk -

Ja tylko celem uzupełnienia wypowiedzi

mojej przedmówczyni jak zmniejszyć ilość odpadów chyba jako rada miejska to nie mamy
na to wpływu tak? Natomiast każdy z nas ma na to wpływ na zmniejszenie ilości odpadów
ale to trzeba chodzić ze swoją siateczką, ze swoim woreczkiem, ze swoim słoiczkiem na
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zakupy, unikać towarów wielo opakowaniowych, czyli tak naprawdę tu się kłania ta przyszła
edukacja, która w tym systemie też jest przewidziana. Dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy znamy poziom procentowy
jeśli chodzi o recykling jeśli chodzi o Gminę Koronowo? Czy na ten moment osiągamy
wymagany poziom ?
Pani kierownik Pani Angelika Walat - Za rok 2018 osiągnęliśmy 45%.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czyli na razie się utrzymujemy,
spokojnie. Widzę, że zgłasza się Pan J. G. Czy Państwo radni wyrażają zgodę aby udzielić
głosu Panu G.
Kto jest za? - 20 głosy
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 1 głos
Proszę bardzo, zapraszam.
Pan J.G. - Może zacznę od takiej drobnej rzeczy bo to się stało ostatnio modne, jestem
dorosły, odpowiadam za swoje czyny, moja żona nie odpowiada za moje zachowanie i moje
wypowiedzi. Szanowni Państwo przedstawiliście nam kwestie jako mieszkańcom, ja
reprezentuję również Radę Sołecką konieczność podniesienia opłat za odpady. Zgadzamy się
jak najbardziej z wyliczeniami Pana burmistrza, znaczy się z motywacją i kosztami, które
wzrastają jeśli chodzi o kwestię wynagrodzeń, czy też ilości, opłat za zagospodarowanie tych
odpadów. Jednak dla nas to troszeczkę za mało. Prosilibyśmy Szanowną Radę żebyście się
nad tym naprawdę bardzo mocno zastanowili, żebyście rozważyli ewentualną możliwość
rozpatrzenia i propozycję Pana Gordona czy Pana Raddatza w kwestii konsultacji czy rozmów
z mieszkańcami. Ja wiem, że jesteście naszymi przedstawicielami, jesteśmy z tego dumni.
Wiem, że nie ma takiego obowiązku ale może dobry zwyczaj pozwoliłby na to żebyśmy
wspólnie coś razem ustalili, ponieważ jesteśmy pewni, że nikt nie ma monopolu na wiedzę czy
na decyzję. Nasza gmina ma, że tak powiem jedno bogactwo naturalne czyli tak na prawdę
jeziora i lasy. Czy nie boicie się Państwo patrząc tylko z perspektywy na odpady, że zaleją nas
śmieci w lasach, rowach, na plażach? Oczywiście będzie to problem tylko według prawa
właściciela terenu ale to niczego nie zmienia. Nie zmienia naszego wizerunku. Czy nie boicie
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się Państwo, że przy tych małych wyliczeniach, które są ta stawka może być za duża? Albo
nawet za mała? Pomysły na kwestie recyklingu czy nawet zagospodarowania i w sumie
obniżenia kosztów nawet znajdziecie Państwo na stronach ministerstwa. Ja oczywiście nie
przyszedłem tutaj, żeby robić Wam szkolenia i Was pouczać . Proszę żebyście się w imieniu
swoim i mieszkańców przynajmniej

mojego sołectwa żebyście się Państwo nad tym

zastanowili, czy to wystarczy? I w jaki sposób to będzie działało. Bo tak na prawdę to co Pani
kierownik tutaj podała poziom recyklingu 45 % według nowego wzoru czy starego? Tego od 1
stycznia?
Pani kierownik Pani Angelika Walat - Obowiązujący na dany rok.
Pan J. G. – zdajecie sobie Państwo sprawę, że mamy rewolucję tak naprawdę jeśli chodzi o
kwestię śmieci i odpadów. Trendy i dyrektywy europejskie są jasne. Wskazują nam drogę,
którą powinniśmy wybrać za tydzień czy za miesiąc ale musimy to zrobić. Więc jak robić
rewolucję to może robić ją od razu. Zgodzę się z wypowiedziami poprzedników, że to wszystko
musi się spinać, funkcjonować. Są pomysły jeśli chodzi o pomysły recyklingu, automatów do
zbierania ale też nawet ministerstwo sugeruje żeby np. plastikowe butelki były oddawane za
kaucją na PSZOK-ach. Nie trzeba robić tam instalacji, mamy tam pracowników, mamy tam
wiele możliwości do funkcjonowania tak? Mówimy o 45% recyklingu, który mamy na dany rok
tylko od 1 stycznia zmienia się wzór. Czyli tak naprawdę najprościej to ujmując drodzy
Państwo nie będzie w to liczone odpadów zielonych i odpady kuchenne tak? Automatycznie
np. miasto Bydgoszcz podawało wg starego wzoru prawie 40 % recyklingu według nowego
wzoru ma 24. Jeżeli nie zmienimy systemu, nic nie zmienimy w tej kwestii to gminie i
zakładowi grożą kary. Mamy obowiązek recyklingu od 1 stycznia w wysokości 50%. Za każdą
tonę nie spełnienia naszego obowiązku dostajemy karę 270,00 zł. Miasto Bydgoszcz obliczyło
że 8mln 700 zł, będzie musiało dopłacić do systemu ponieważ nie są w stanie tego spełnić.
My oczywiście relatywnie mniej. Jeśli chodzi o kwestie lobby które jest rzeczywiście
opakowaniowe, proszę jednak pamiętać, że od 1 stycznia wchodzi baza BDO i to nie są
mrzonki. Każdy wytwórca opakowania będzie również płacił podatek. Ten podatek będzie
wracał do gminy, która odbiera te odpady tak? Więc suma sumarum możliwości jest bardzo
dużo. Mamy pomysły jako mieszkańcy jak to zrobić żeby zmniejszyć te koszty a każde
wyrobienie tego, ja wiem, że jest mało czasu ale każde robienie tego na kolanach nie może
spowodować, że to się i tak nie zepnie i spowoduje tylko sporo problemów i waśni między
mieszkańcami. Ja reprezentując sołectwo Okole mogę przydać dwa przykłady, trzy bloki jeden
śmietnik. I co teraz? Nie mamy systemu, nie proponujemy rozwiązania tylko wprowadzamy
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opłatę. Potem będziemy się starali dopasować, może się uda. I teraz jeżeli jeden blok nie
będzie segregował a dwa bloki tak no to drodzy Państwo wszyscy płacimy solidarnie karę tak?
No i mamy waśnie, mamy problemy. Czy nam jest to potrzebne? Segregujcie, no jasne. I
proszę się nad tym bardzo mocno zastanowić i nie patrzeć tylko z perspektywy pieniądza, ze
trzeba spiąć system i podnosić w nieskończoność. Mamy takie przykłady np. na wozach
asenizacyjnych prawda? Na początku zeszłego roku byłem z czego jestem ciągle dumny
prezesem zakładu. Mówiliście Państwo o obniżce cen za beczki, że są za wysokie, że nie
będziecie karać mieszkańców za to, że mieszkają na wsi, ze zniesiecie strefy. Co się
wydarzyło? Nic, oprócz tego, ze uchwałą Pana Prezesa, nowego z całym szacunkiem od 1
maja wzrosły opłaty za.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Panie J. ale to nie dotyczy tego
tematu.
Pan J.G. – Ja rozumiem, ale to jest tylko przykład bardzo obrazowy czy podwyżka, która była
kolejna spowodowała, ze system zaczął się spinać? Czy po prostu bo musimy poszukać
rozwiązań. Z tego co się orientuje to nie, wyszły z tego jeszcze bardzo duże problemy i wyjdą.
Więc warto się nad tym zastanowić, wiem że jest mało czasu. Były sugestie żeby była sesja
nadzwyczajna. Myślę, że te 4 dni, tydzień czasu nie spowoduje jakiś wielkich perturbacji w
pracy rady i urzędu gminy, a myślę, że byśmy mogli wspólnie znaleźć ciekawe rozwiązania i
uzyskać też więcej danych. Na tą chwilę te dane o podwyżkach, które chcecie Państwo zrobić
nie spełnia żadnych umocowań tym bardziej, ze dane, które podał Pan burmistrz Marszelski
muszą być zweryfikowane. Pod względem takim drodzy Państwo, że śmieci przy ustawie,
która wchodzi, którą musimy wykonać od 1 stycznia, śmieci zmieszane spadną, ilość śmieci
zmieszanych bo będziemy musieli segregować. Czyli wzrosną surowce, które będziemy
musieli w jakiś sposób zagospodarować. Więc myślę, ze warto się zastanowić nad tym bo
przypominam, że 50% musimy uzyskać w kwestii recyklingu. Więc podchodząc do tego w ten
sposób myślę, że będziemy mieli bardziej konkretne dane, do których będziemy mogli podejść
czy wystarczy 20,00 zł czy 22. A tak już kończąc, miasto Bydgoszcz rzeczywiście podjęła
uchwałę na 22,00 zł a miało 13, czyli nie tak drastycznie co maja w tej stawce. Dają przede
wszystkim pojemniki, worki i mycie tych pojemników. A my podnosimy stawki żeby pokryć
koszty. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Proszę, Pani Radna Karwat.
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Radna Pani Katarzyna Karwat – Posiłkując się informacją o zmianie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą otrzymaliśmy od Pani Agnieszki i od Pani
Angeliki, być może nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Ja sobie pozwolę tutaj na cytat.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej wysokości
aby system się, o czym była mowa wielokrotnie podczas sesji, system się samofinansował, co
w praktyce oznacza, że wydatki związane z wywozem śmieci muszą być pokryte wyłącznie z
opłat od mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do systemu przykładowo przesuwając
środki z innych zadań ani też wydawać pieniędzy z opłat od mieszkańców na cele inne niż
śmieci. Nie może również wprowadzić dopłat od odbioru odpadów tak jak jest to możliwe np.
dopłat do wody i ścieków. Proszę Państwa czasami bywa tak, że gmina ma związane ręce,
jest wciągnięta w tryby jak to Pan Burmistrz powiedział, pewnego systemu i czasami nie ma
wyjścia. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Ja mam takie pytanie, jeżeli mogę
prosić. Ponieważ tak naprawdę rozmawialiśmy wcześniej na spotkaniu przed sesją. Była
mowa o obniżce utrzymywania kompostownika, oczywiście ma być on atestowany, obniżenie
o 50 groszy nie zmobilizuje mieszkańców do takiego działania, ale rozumie, ze skoro wymóg
taki jest próbujemy to zachować. Natomiast chciałbym się dowiedzieć tak naprawdę w jaki
sposób, czyli jaki jest algorytm naliczania stawki, czyli wyszliśmy z tych odpadów, które
aktualnie przeliczaliśmy i doszliśmy do kwoty 20,00 zł. Co zostało wyliczone, jaka jest stawka
godzinowa pracy, bo rozumiem jak powiedzieliście Państwo opieraliśmy się na wyliczeniach z
zakładów. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest taki wzór, wg którego naliczaliście i doszliście do
wyniku, który mówi ze 20 zł to jest kwota, którą powinien każdy z mieszkańców zapłacić.
Wiemy też o tym i też o to pytałem, że przy podjętej uchwale wcześniej o zdjęcie z barków
gminy terenów niezamieszkałych, które to pochłaniały około 30% odpadów to było z terenów
niezamieszkałych to przy 13 tysiącach, które na ten moment mamy to daje to 4 tysiące. Te 4
tysiące to jest ok. 1 mln zł. samych kosztów tylko na bramie. Więc moje pytanie w tym
zakresie, co tak naprawdę zostało wyliczone, jakie formy, jakie stawki żebyśmy mogli
powiedzieć wprost mieszkańcom, że to są koszty faktyczne, które należy ponieść żeby
zutylizować 1 tonę odpadów.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Ja może po odpowiadam na kilka
pytań, które padły wcześniej a nie było okazji. Szanowni Państwo jak najbardziej rozumiemy
sens konsultacji społecznych na temat ceny śmieci ale my nie możemy zrobić z drugiej strony
na zasadzie takiej, że zrobimy konsultacje społeczne i mieszkańcy powiedzą, że chcą nadal
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płacić 12,00 zł i wy jako rada, my jako burmistrzowie powiemy ok., to zostanie 12,00 zł. Tutaj
pani Karwat dobrze przytoczyła ten zapis. Ten system musi się spinać. My jak najbardziej
prowadziliśmy tutaj wyliczenia i jesteśmy również świadomi zagrożeń, że może znowu dojść
do tego, że śmieci będą wywalane po lasach, przy drogach co widać nawet teraz. Każdy za te
śmieci podobno płaci. Więc jak najbardziej zagrożenie ku temu jest. Z drugiej strony wiemy
również, że zostawiając tereny niezamieszkałe, w systemie spowoduje to, że jako mieszkańcy
nie będziemy płacić za śmieci 20,00 zł tylko 24 albo jeszcze więcej. Więc tak naprawdę
będziemy płacić za przedsiębiorców, za działkowiczów, my będziemy pokrywali ten koszt. Co
do podwyżki z czego ona wygląda, szanowni Państwo może się pomylę o kilka lub kilkanaście
tysięcy, wynik spółki na śmieciach w 2018 roku to był minus 300.000,00 zł. Więc ten system
się wtedy nie spinał, więc dziwię się skąd tyle tych pomysłów aby usprawnić segregację,
wywóz, gdzie zbierać, zostawiać nie zostało wprowadzone wtedy. To są horrendalne kwoty .
Szanowni Państwo, tutaj jeżeli chodzi o wyliczenie , jest tutaj przyjęte wiele części które
wymusza na nas ustawa, czyli jest tutaj edukacja, która ma zwiększyć świadomość również
mieszkańców, nas wszystkich, jak poprawnie segregować aby również ten odzysk surowców
był na jak najwyższym poziomie ale to nie będzie od tego zależało w jaki sposób będzie
zbudowany system tylko to będzie zależało od nas jako od mieszkańców. System choćby był
najlepszy, jeżeli ktoś będzie szkło wrzucał do plastików no to będzie źle segregował, na to nie
ma siły. Tak samo poza edukacją również wyliczenia pokazują jedno rzecz, mamy wzrost
jeżeli chodzi o kontrolę, które będą konieczne aby nie dochodziło aby możliwie ograniczyć
wyrzucanie tych śmieci po lasach, mamy tego świadomość. Tutaj przychylę się do słów
burmistrza, my nie jesteśmy zieloną wyspą i myślę, że Koronowo w tym temacie świata nie
zbawi, że powiem, że poprawimy w systemie wszystko, będzie 11,00 zł i będzie bosko. To tak
niestety nie zadziała. Te stawki w ościennych gminach, które są zbliżone do naszych to tak na
prawdę wskazuje, że to nie tylko my mamy ten kłopot. Tutaj Pan były prezes wskazywał, że
Bydgoszcz w swoich 22,00 zł daje pojemnik, myje pojemniki i tym podobne rzeczy. My z kolei
mamy informację od pracowników, że tak naprawdę z tym myciem pojemników są poważne
zastrzeżenia od mieszkańców, faktycznie one są myte. Bydgoszcz nie daje zniżki na piątego
mieszkańca tak jak my danego gospodarstwa domowego. Coś za coś. Tutaj jeżeli chodzi o
odpady zielone to sam Pan sobie odpowiedział Panie przewodniczący jak rozmawialiśmy na
dole. Wie Pan doskonale, żeby była duża zniżka na posiadaniu kompostownika miała sens,
musiałoby to się wiązać z tym albo cała wioska albo cała ulica albo część miasta tak naprawdę
tego dokonywała. Co z tego, ze jedna osoba czy dwie osoby będą miały kompostownik. Ten
samochód i tak ta ulicą będzie musiał przejechać i od innych śmieci zabrać, ten koszt nie
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zniknie, niestety. Dlatego my musimy tutaj wypełnić minimum ustawowe. Wiemy, że ta stawka
jest niska, ale Szanowni Państwo jeżeli my znowu zrobimy zniżkę za kompostownik 5 zł, to
niestety realnie odbije się to na tym, że my nie będziecie mieli normalnej stawki 20 tylko np. 21
albo 22,00 zł. a mogę się założyć, że w takim wypadku może się okazać, że wszyscy
mieszkańcy co maja domek jednorodzinny, od jutra będą mieli kompostowniki, gwarantuje. A
kto sprawdzi, że ten kompostownik faktycznie tam jest, na jakiej zasadzie jadąc później
sprawdzać, to też musi ktoś zrobić i te wszystkie koszty są tam ujęte. To nie było liczone jak
tutaj powiedział były Pan prezes na kolanie. Myślę, że jest to tak troszkę niemiłe określenie do
Pań, które naprawdę nad tym siedziały i to siedziały nie mało i włożyły w to dużo pracy. Myślę,
że jest to tak naprawdę trochę obraźliwa opinia dla Pani Walat, czy dla Pani Kuropatwińskiej,
czy dla Pani Sztlyki, które naprawdę siedziały i liczyły nie po to żebyśmy sobie zrobili fajną
stawkę tylko po to żeby ona była optymalna. Czy ona będzie wystarczająca? Myślę, że każda
jedna gmina robiąc tą podwyżkę się zastanawia czy ona będzie optymalna, czy ona będzie
odpowiednia. My się nie prosiliśmy jako gmina o to żeby tą ustawę zmienić we wrześniu. Ja
bym wolał żeby była ona zmieniona w styczniu i żeby był dany czas od następnego roku żeby
te wszystkie rzeczy wprowadzić. My też nie wiemy jaka nowelizacja tej ustawy np. przyjdzie w
styczniu, w lutym, marcu? Myślę, że tego nikt nie wie. Ciężko tutaj tak naprawdę dywagować,
że optymalne będzie 18,50zł,19,50zł. 20,13zł. Myślę, ze nikt nie będzie w stanie policzyć tego
dokładnie, tylko życie pokaże czy ta stawka jest odpowiednia, czy jest za duża czy jest za
mała. I tak naprawdę sposób wyliczenia o co tutaj Państwo pytali będzie sprawdzać
Regionalna Izba Obrachunkowa. Na terenie naszego kraju było już miejsce, że poszczególne
miasta miały odrzucone taka ustawę z racji tego ze była wyliczona stawka zbyt wysoka albo
zbyt niska także jak najbardziej jest to wszystko kontrolowane. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński -

Tak jak wspomniano tutaj,

rozmawialiśmy na temat edukacji, jeszcze raz chciałbym żeby tutaj Pani kierownik
powiedziała, ponieważ zgodnie z tym co planowaliście w stawce, zaplanowaliście na edukacje
50 tys. zł. Ja bym chciał, żeby pani powiedziała żeby radni i mieszkańcy wiedzieli jakie są
wasze plany w zakresie edukacji, co chcecie zrobić za te 50 tys. zł.
Kierownik Pani Angelika Walat – To znaczy tak, jeśli chodzi o edukację publiczną no na tą
chwilę nie mamy zaplanowanych konkretnie czynności jakie będziemy w ramach tej edukacji
przeprowadzać. Na pewno będzie ona przeprowadzana na terenie naszej gminy, są to już
powoli wdrażane na terenie szkół pojemniki do selekcji odpadów. Natomiast na tą chwilę
trudno nam określić i później wywiązać się z tego jaki jest konkretnie rodzaj edukacji. Czy to
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będą pogadanki, czy to będą festyny, czy to będą rozmowy z mieszkańcami o wszystkim
Państwa poinformujemy, będą takie informacje na stronie, takie informacje będziemy
przekazywać.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Ja o to pytałem, bo skoro przyjmuje
się kwotę, to rozumiem, że jest jakiś plan żeby zrealizować jakieś konkretne zadania. A jeżeli
chodzi o stawkę, tak jak powiedziałem, chciałbym żeby było wyliczenie, szczegółowe
wyliczenie przekazane nam, ponieważ myśmy takiej wyliczonej stawki nie dostali, czyli co się
składa, co wliczyliście to po kolei i wyszło wam 20,00 zł na mieszkańca. To bym prosił żeby
było przekazane tak?
Pani Agnieszka Kuropatwińska - Gmina w roku 2013 dokładnie w czerwcu zorganizowała
przetarg dokładnie na odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych z terenu Gminy
Koronowa. Był to pierwszy przetarg po którym to spółka przejęła to zadanie. Wtedy jeśli chodzi
o odbiór odpadów na cały rok 2014 jedna z ofert chciała zaświadczenie usługi wynagrodzenie
w wysokości 5.408.765,00 zł to był rok 2013. My teraz jako gmina i spółka po dokonanej
podwyżce wpływ do budżetu wynosiłby ok. 4.855 mln.zł. Jest to nadal poniżej tego jaką firma
chciałaby od nas w roku 2014. Więc to nie są wygórowane stawki. A jeśli chodzi o edukację
gmina zaplanowała na edukacje 50 tys. zł. My możemy zrobić szereg zadań z tego zakresu
ale musimy wiedzieć ile pieniędzy możemy przekroczyć. Będziemy mogli starać się o
dofinansowanie

z różnych źródeł zewnętrznych funduszy europejskich, czy województwa

kujawsko – pomorskiego. Będziemy starali się poinformować o prawidłowej segregacji
zarówno tych najmłodszych jak i tych najstarszych. Możemy prowadzić festyny, możemy
prowadzić zajęcia edukacyjne w szkołach, możemy prowadzić jakieś przedstawienia teatralne,
tego jest na prawdę multum. Nie możemy powiedzieć teraz dokładnie w jakim zakresie będzie
się to odbywało. Żeby cokolwiek zaplanować musimy wiedzieć jakie będziemy mieli na to
środki. Bez środków przepraszam ale na dzień dzisiejszy nic nie zrobimy. Dziękuje bardzo.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Zgadza się ale mi chodziło o to, że
jeżeli przedstawiliście kwotę 50 tys. to rozumie, że mieliście w planach coś do zrobienia to to
to. razem kosztuje to 50 tys. zł. Tak samo chciałbym to wyliczenie, przy tym będę się upierał,
jeżeli nie jest to możliwe dzisiaj, nie wiem, decyzje oczywiście podejmują radni w głosowaniu.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos?
Pani Angelika Walat – Jeśli chodzi o te koszty to podam te koszty na które wyliczyliśmy te
8,00 zł. dodatkowo do stawki która dotychczas obowiązywała, na co wpłynęło to 8,00 zł, z
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czego ona wynika. Czyli tak: koszty administracyjne ok. 0,57 groszy, umowy plus pozostałe to
jest ok. 1,77 zł, edukacja ekologiczna to jest 0,15 groszy, dzikie wysypiska to jest ok. 0,13
groszy, wykonawstwo zastępcze ok. 0,13 groszy, dotacja do miasta Bydgoszcz ok. 2,40
groszy, zwiększenie ilości odpadów 2,40zł, niedobór z roku 2019 ok. 0,45zł i to wpływa na te
8,00 zł, które dodajemy do tej stawki
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – jaka jest stawka jednej roboczo godziny?
Pani Angelika Walat – Nie mam takiej wiedzy, znaczy nie mam takich danych przy sobie.
Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – Uzupełniając, objaśniając to co powiedziała Pani
Angelika. Tak naprawdę z tych 8,00 zł, ok. 5,00 zł to jest tak naprawdę zwiększony koszt ilości
odpadów i zwiększonej kwoty za która musimy za te odpady zapłacić do Pro Natury, także
Szanowni Państwo nie wiem czy to trzeba bardziej obrazowo tłumaczyć. Rozmawiamy tutaj że
zostawiamy wszystko na tym poziomie co jest, to jest system który rośnie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – czyli mówimy o podniesieniu ze 190
zł na 240 zł tak?
Wiceburmistrz Pan Sławomir Marszelski -

Trudno jest mówić o wycenie kosztu roboczo -

godziny od strony administracyjnej. W przypadku urzędu miejskiego to są założenia etatowe.
Liczba etatów i koszty obsługi tych etatów. To jedno wyjaśnienie i drugie jeszcze nawiąże do
tego co mówił Pan Przewodniczący Rady Sołeckiej Okola odnośnie segregowania i
niesegregowania odpadów zmieszanych. Było to przekazane radnym na komisjach. Od
dobrych kilku lat jest obowiązek segregowania odpadów zmieszanych i w związku z tym co
jest nazywane odpadami zmieszanymi. To nie są tak naprawdę odpady bez segregacji. To jest
to co pozostaje po przeprowadzeniu prawidłowej segregacji. Oczywiście ta segregacja w wielu
przypadkach w Gminie Koronowo jest 450 parę na dzisiaj , nie była prowadzona prawidłowo
w związku z tym te osoby zostały obciążone podwyższoną za niesegregowane. Natomiast
dzisiaj w tej uchwale w której Państwu radnym proponujemy to jest ta stawka podwyższona.
Tak jak mówiłem rada siedzi w takich widełkach dwu do czterokrotności i tu sobie wybiera.
Dwu do czterokrotności tej podstawowej opłaty, którą Państwo w tej uchwale mam nadzieję
Państwo ustalicie. I też nawiązując do słów Pana G. obowiązek segregacji był zawsze, dzisiaj
też jest i było to oczywiście z państwem Radnymi omawiane, ze w przypadku ruchomości
wielolokalowych, kilkudziesięciu mieszkaniowych, ze ta jedna przysłowiowa „czarna owca”,
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która nie będzie w ogóle segregowała a wrzucała do zbiorczych pojemników w spółdzielni czy
wspólnoty,

może

spowodować

przeklasyfikowanie

całej

nieruchomości

na

opłatę

podwyższoną. Ale tak było już, tak jest teraz i uważamy , że w przypadku nieruchomości
większych to czy spółdzielnia, czy zarządca wręcz to będzie jak najbardziej wskazane żeby
instruować, my też będziemy instruowali w ramach tej edukacji ekologicznej ale wręcz może
być wskazane, ze administrator będzie miał kogoś, kto będzie mieszkańców pilnował, to
będzie się wszystkim opłacało. Takie są zasady w przypadku opłaty śmieciowej, ze tym
podatnikiem jest właściciel nieruchomości. Jeżeli to jest nieruchomość wielolokalowa to tym
podatnikiem jest wspólnota , czy właściciel może być kamienica dwudziestolokalowa.
Deklaracje składa właściciel tej kamienicy. To tyle informacji czy wyjaśnień. Dziękuję.
Radna Pani Sławomira Polewana – Przysłuchując się tej dyskusji to tylko taka myśl mnie
naszła, że oprócz oczywiście podnoszenia tych kosztów, bo one są w jakiś sposób
uzasadnione to jednak tak jak tutaj padła sugestia z ust Pana J.G. i Pana M.Z, żeby
wprowadzić jakieś działania motywujące mieszkańców do tego żeby te śmieci segregowali.
Przecież wystarczy spojrzeć tutaj na nasze dyskonty. No przecież mamy akcje, które każą
zbierać paragony, wklejać coś tam i tak dalej. Można za to otrzymać jakąś tam nagrodę. Może
warto by było chociaż pilotażowo, żeby jakieś takie programy żeby tutaj rzeczywiście
motywująco to działało. W ten sposób połączyć to z edukacją i segregacją śmieci i
jednocześnie z zachęcaniem, żeby te odpady te leżące, wałęsające się gdzieś tam po prostu
segregować. Bo mnie się wydaje, że możemy więcej zyskać jeżeli się kogoś motywuje i daje
się jakąś perspektywę nagrody. Niech to będzie nawet nagroda symboliczna ale ludzie
czasami potrzebują bo to do tego fajnie można by było włączyć dzieci i młodzież ale i także
inne osoby. Tylko warunek, że tak naprawdę musiałoby być to przemyślane i jednocześnie
takie działania pilotażowe żeby zobaczyć czy to się sprawdzi i wtedy można to jakoś spiąć.
Być może sami mieszkańcy będą do tego bardziej chętni w takie akcje się zaangażować.
Jeszcze tak przy okazji mam jeszcze jedno pytanie bo tak nie do końca mam tą informacje
sprawdzoną ale odnośnie pozbywania się styropianów. Bo o ile dobrze wiem tutaj na PSZOKu styropianów nie można oddawać. Trzeba to wywozić do Bydgoszczy i te styropiany są albo
palone z budów różnych albo gdzieś tam zalegają. Czy nie można po prostu tego też tak
zorganizować żeby mieszkaniec nie był zmuszony jechać tam z tym styropianem i dodatkowo
mnożyć sobie koszty czy jakoś lepszą organizację odnośnie wyrzucania tych części są
wiadomo po budowach, remontach itd. Bo wiadomo z tym jest problem. Dziękuje.
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Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski - Tutaj ad vocem jeśli chodzi o styropian czy papę, są
to niestety materiały uznawane jako nieb bezpieczne i tutaj muszą być stosowne zezwolenia i
możliwości odbioru takiego materiału, nie jest to tylko na zasadzie przechowania. Więc tutaj
żeby takowy mógł nasz zakład również przyjmować, myślę, ze to by była również inwestycja
po stronie zakładu, który musieliby ponieść zarówno do miejsca jak i do odpowiednich
koncesji. I myślę, że tutaj Pani Agnieszka dopowie więcej w tym temacie.
Pani Agnieszka Kuropatwińska - Odpady styropianu budowlanego nie wchodzi w skład
odpadów komunalnych. My rozmawiamy o odpadach komunalnych tak? Czyli te które
mieszkańcy wytwarzają podczas swojego bytowania. Jest to odpad remontowy, niebezpieczny
i nawet jeżeli spółka miałaby miejsce i możliwości, odpowiednie zezwolenia na odbiór takich
odpadów byłoby to także odpłatnie czyli poza systemem. Dodatkowo jeszcze firma która
wykonuje ten remont powinna ten odpad przekazać innej firmie, która ma zezwolenia na
zagospodarowanie tego odpadu.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – I to ta firma powinna zutylizować .
Jeszcze ostatni głos Pani Katarzyna Karwat. To co powiedziała Pani radna Polewana. Nie
zmobilizujemy mieszkańców obniżką 0,50 groszy do kompostowników, za które liczyliśmy na
naszym poprzednim spotkaniu wydać te kilka set złotych. Jeżeli ktoś zainwestuje i ma mu się
zwrócić za 5 czy 6 lat to nie wiadomo czy ten atest jeszcze tyle wytrzyma. W związku z tym to
nie jest mobilizujące ale oczywiście wypełnia ten obowiązek ustawowy, trzeba było takiego
ruchu dokonać.
Radna Pani Katarzyna Karwat - Wielokrotnie przywoływaliśmy kwestie edukacji ekologicznej
, w ogóle nie ma nad czym tutaj dyskutować, bo stare porzekadło mówi: „czego się mały Jaś
nie nauczy tego duży Jan nie będzie umiał”, natomiast, warto sobie uświadomić, ze gmina
koszty tejże edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi pokrywa właśnie z pobranych opłat za gospodarowanie tymi odpadami. Więc
rachunek jest chyba prosty. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie
widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana
Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 15 głosami „za”, przy
1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/153/19 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami

komunalnymi,

ustalenia

stawki

opłaty

oraz

określenia

opłaty

podwyższonej.
10 c) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu 10 c)
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Angelikę Walat.
Pani kierownik Angelika Walat 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 zamykam
dyskusję.

Przystępujemy

do

głosowania.

Proszę

Pana Wiceprzewodniczącego

o

przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/154/19 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10d) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnych składanej przez właścicieli nieruchomości
oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu 10 d)
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnych

składanej

przez

właścicieli

nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Angelikę Walat.
Pani kierownik Angelika Walat 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 zamykam dyskusję.
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Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/155/19 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania projektu
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnych składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i
trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11 .Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu
użytkowego, który znajduje się w hali sportowo - widowiskowej Miejsko - Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie bez przetargowym.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu 11
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego, który znajduje się w hali sportowo - widowiskowej Miejsko - Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie bez przetargowym.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Pana
dyrektora Pana Macieja Makowskiego.
Dyrektor M - GOSiR Pan Maciej Makowski przedstawił 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 zamykam dyskusję.
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Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/156/19 w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, który znajduje się
w hali sportowo - widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie bez przetargowym.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
"Wieloletniego

programu

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Gminy

Koronowo na lata 2018 - 2022".
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu 12
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Koronowo na lata 2018 - 2022".
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Angelikę Walat.
Pani kierownik Angelika Walat przedstawiła projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Mariusz Weleziński – Chciałbym Panie przewodniczący prosić o przerwę po tym
punkcie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Proszę, czy Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/157/19 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022".
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Ogłaszam 10 minut przerwy.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady sesji po przerwie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom bezdomnym.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu 13
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia
osobom bezdomnym.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 19 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Pana
Dyrektora Dariusza Karwat.
Dyrektor M - GOPS Pan Dariusz Karwat przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam

dyskusję.

Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/158/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/95/15 Rady Miejskiej w
Koronowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do
Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu 14
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/95/15
Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27

maja 2015 r.

w sprawie przystąpienia Gminy

Koronowo do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Pania
Kierownik Brygidę Berkowicz - Wyrzykowską.
Pani kierownik Brygida Berkowicz - Wyrzykowska przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? nie widzę, w związku z tym zamykam

dyskusję.

Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/159/19 zmieniającą uchwałę Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27
maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Lokalnej Grupy Działania
„Trzy Doliny”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy
Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na rok 2020.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu 15
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu
współpracy

Gminy

Koronowo

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
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publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Pania
Kierownik Brygidę Berkowicz - Wyrzykowską.
Pani Kierownik Brygida Berkowicz - Wyrzykowska przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? nie widzę, w związku z tym zamykam

dyskusję.

Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/160/19 przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
szesnatego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w spraw zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
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zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Kierownik Jolantę Dombrowską – Chmielek.
Pani Kierownik Jolanta Dombrowska - Chmielek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Otwieram dyskusję, czy Kto z Pań,
Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Henryk Borowicz - Czy na terenie Gminy Koronowo znajdują się zabytki,
jakieś domy mieszkalne, kapliczki i które są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Czy
takie coś u nas jest?
Pani Kierownik Jolanta Dombrowska – Chmielek – Tak, w Gminnej Ewidencji Zabytków
jest ponad 650 obiektów wpisanych właśnie do Ewidencji Gminnej. Są to domy, parki,
cmentarze, kapliczki i inne obiekty.
Radna Pani Katarzyna Karwat – Jaka jest różnica między wpisem zabytku do Rejestru a
wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków? No bo to jest zasadnicza różnica wtedy.
Pani Kierownik Jolanta Dombrowska – Chmielek- Pismo zabytkowego konserwatora
zabytków, które wpłynęło do gminy, określa nam zabytki które są w tzw. rejestrze, jest ich
tam 35, natomiast pozostałe obiekty wpisane do Ewidencji Zabytków to są te domy
mieszkalne itd. natomiast w tym rejestrze to są obiekty które decyzją konserwatora dostały
statut zabytku.
Radna Pani Katarzyna Karwat – Bez zgody konserwatora najmniejszych ruchów
wykonywać nie można?
Pani Kierownik Jolanta Dombrowska – Chmielek- Tak, nie można. W pozostałych też
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musi być zgoda konserwatora ale są jakby pod mniejszą restrykcją.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam

dyskusję.

Przystępujemy do głosowania. Proszę Pana Wiceprzewodniczącego o przeprowadzenie
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 21 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 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XVIII/161/19 w sprawie

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu
siedemnastego czyli do sprawozdania Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
O przedstawienie sprawozdania proszę Pana Burmistrza Patryka Mikołajewskiego.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski odczytał treść sprawozdania.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego
Protokołu.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Mam jeszcze jedną informację tak na
koniec, która może część Państwa tutaj zmartwić. Sprawa dotyczy uchwały XIV/132/2019,
którą Rada Miejska podjęła na sesji 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy mostowi
w miejscowości Tryszczyn. Niestety Wojewoda Kujawsko – Pomorski badał zgodność tej
uchwały w trybie nadzoru i wystosował do mnie pismo z prośba o ustosunkowanie się do
zgłoszonych zarzutów, co też uczyniłem. Dziękuję.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy są jakieś pytania?
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panie przewodniczący składam wniosek o zmianę porządku
obrad tak?
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński - Odczytał wniosek w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad punktu o odwołaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie Pana Stanisława Gliszczyńskiego.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie
Pana Stanisława Gliszczyńskiego wraz z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący
obrad Pan Stanisław Gliszczyński.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z wpłynięciem wniosku w
sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu o odwołaniu Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koronowie Pana Stanisława Gliszczyńskiego. Kto jest z Państwa za
wprowadzeniem do porządku obrad punktu o odwołaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie Pana Stanisława Gliszczyńskiego? Panów Wiceprzewodniczących proszę o
przegłosowanie.
Kto jest za? 11 głosów.
Kto jest przeciw? 7 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 3 głosy.
W związku z tym wprowadzamy ten punkt jako 19 zaraz po zapytaniach, wnioskach i
informacjach.

18.Zapytania, wnioski i informacje.
Radna Pani Ewa Szymańska – Składam wniosek w sprawie gruzu 57/19 w Wiskitnie. W
związku z otrzymaną odpowiedzią na założony przeze mnie wniosek dotyczący gruzu na
działce 57/19 w Wiskitnie chcę zauważyć, iż daty jakie zostały wskazane w odpowiedzi nie
są adekwatne do wywiezionego owego gruzu z w/w. działki. A mianowicie gruz został
wywieziony na przełomie lipca, sierpnia 2019 roku. a w piśmie wskazuje się daty 21,22
listopad 2018. Dotyczy to drogi osiedle Przyrzecze oraz 8 marca 2019 roku droga Wiskitno
– Huta. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Jednocześnie wnioskuję o udostępnienie
dokumentacji zutylizowania części gruzu. Do dzisiejszego dnia nie otrzymałam żadnej
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informacji, ani dokumentów. Są to już 3 miesiące i podtrzymuję również złożony wcześniej
wniosek o wyjazd na w/w. drogi gdzie w/w. gruz został wysypany.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Składam wniosek o wyegzekwowanie
poprawienia odprowadzenia wód opadowych na ul. Nad Brdą w Tryszczynie od podmiotu
działającego w imieniu wykonawcy trasy S5. Nawiezienie ziemi na pole przez rolnika
spowodowało podniesienie poziomu terenu. Woda nie mieści się w rowie i przelewa się
przez ul. Nad Brdą na posesje i zalewa te posesje położone po drugiej stronie ulicy. Woda
z błotem zatrzymała się ostatnio przy progach domostw. I w imieniu mieszkańców proszę
o zapobieżenie takiej sytuacji by tu cytuje „By woda się nie wlewała mieszkańcom do
domów”. Jednocześnie przy tej okazji chciałam podziękować za szybką reakcję strażaków
z Gościeradza. Strażacy przyjechali z Gościeradza pomogli mieszkańcom wybudować
takie wały z ziemi, które przekierowały wodę w inną stronę i przynajmniej mieszkańcy
mogli spać spokojnie. Tak naprawdę nie było jeszcze takich intensywnych opadów.
Chociaż jedna doba była taka intensywna i to w zasadzie był ten największy problem. Na
razie wykonawca S5 tam wypompował tą wodę. Ale proszę tylko o dopilnowanie żeby tam
skutecznie to wszystko było wyegzekwowane.
Radna Pani Sławomira Polewana – Ja chciałabym taki apel w zasadzie, wniosek zgłosić.
W związku z aktywnością radnych w mediach społecznościowych, a także w prasie. Tutaj
w związku z tym nieszczęsnym artykułem, który pojawił się 13 listopada w naszej bieżącej
prasie. Niestety zgłaszam wniosek by te pojawiające się informacje, oświadczenia nie
stały w sprzeczności z etyką i godnością radnego. Te wypowiedzi często mają charakter
taki właśnie emocjonalny. Często też są ekspresywne i stygmatyzują. Powiedzmy no nie
wiem czy to nazwać przeciwników politycznych. Ale przynajmniej adwersarzy. Uważam,
że taki język debaty jest niedopuszczalny i nie powinniśmy jakiś tutaj naszych animozji czy
niezgodności w radzie przenosić powiedzmy na taki grunt i jeszcze przy używaniu takiego
języka. Bo to odbiera zarówno godność tym, którzy są atakowani. Ale kto wie czy nie
większą tym, którzy po prostu tego typu informacje bez przemyślenia głębszego po prostu
przesyłają. Ja osobiście czułam się dotknięta. Wiem, że inne osoby również i wolałabym
żebyśmy po prostu wspólnie sobie przemyśleli jaka politykę w obecnych czasach mediów
społecznościowych i w ogóle takiej żywotnej aktywności, dyskusji społecznej przybrać. Bo
to też świadczy o nas. Więc tutaj taki wniosek bym zgłaszała żeby na przyszłość po prostu
przemyśleć. A najlepiej wypracować wspólny model takiej komunikacji.
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Radny Pan Henryk Borowicz – Ja składam wniosek w imieniu mieszkańców Starego
Dworu uprzejmie proszę o zainstalowanie koszy na śmieci przy schodach prowadzących
do miejscowości Stary Dwór.
Radny pan Patryk Bociek - Chciałbym złożyć wniosek odnośnie wystąpienia burmistrza
do Powiatowego Lekarza Weterynarii o zorganizowanie szkolenia na temat zapobiegania
ASF i obchodzenia się po wystąpieniu takiej choroby na danej gminie. W związku z tym,
że choroba występowała po wschodniej stronie granicy. Przeskoczyła na zachodnią stronę
naszego kraju do województwa lubuskiego. Już gminy w województwie wielkopolskim są
objęte żółtą strefą i zagrożenie tą chorobą jest bardzo duże.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Ja mam pytanie. Jaka jest kwota
aktualnie na koncie gminy jeżeli chodzi o zasoby i ewentualnie na jakich lokatach. Z
podaniem kwot, które z tych umów na lokatach wynikają. Prosiłbym o taką informację.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Najpierw przepraszam. Pan
burmistrz Marszelski ponieważ otrzymaliśmy jedno oświadczenie z powiatu. Ponieważ
program, który mieliśmy przedstawiony na wszystkich komisjach. Okazuje się, że to jest
zbyt mało, że musi być na informacja przekazana na sesji rady i wyciąg z protokołu ma
być dostarczony do starostwa powiatowego. W związku z tym jeszcze w tym punkcie
informacje prosiłbym o zabranie głosu Pana burmistrza Marszelskiego.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Szanowni Państwo na
komisjach rady był przedstawiany Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla
miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2020. Zdaniem konkretnie Powiatu Bydgoskiego,
który musi tez przyjąć tę informację powinno to się znaleźć na sesji. Dostaliście Państwo
wersje tego dokumentu na swoje tablety. Pozwolę sobie tylko skrócić tą prezentację.
Podstawą prawną zarówno przygotowania Programu Ochrony Środowiska, jak i
przygotowania tez raportu z wykonania tegoż Programu Ochrony Środowiska jest Prawo
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ
wykonawczy gminy co dwa lata kalendarzowe winien sporządzić raport z wykonania
Programu Ochrony Środowiska, który należy przedstawić radzie miejskiej. Mamy tutaj
prezentację

Gminy Koronowo,

dane

ogólne,

powierzchnia,

mieszkańcy,

system

komunikacyjny, stan środowiska na terenie Gminy Koronowo w okresie sprawozdawczym
w rozbiciu na geomorfologię, morfologię. A więc rodzaje gleb jakie tutaj występują u nas.
Baza surowców użytecznych, a więc przede wszystkim jest to glina, żwir, także są złoża
torfu. Gospodarka wodno – ściekowa. Prezentacja jest wód powierzchniowych, a więc
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rzeki Brdy dopływów jezior. Wody podziemne, przypominam, że na terenie naszej gminy
znajduje się główny zbiornik wód podziemnych nr 132. Zbiornik międzymorenowy
Byszewo. To jest bardzo duże złoże wód podziemnych do ich jak to się mówi wydobycia.
Gospodarka wodna, Gmina Koronowo jest takim liderem w liczbie ujęć wód. Ujęć
komunalnych jest około 20. Na ternie Gminy Koronowo też są jeszcze ujęcia prywatne czy
ogródków działkowych. Gospodarka ściekowa, mamy tutaj charakterystykę sieci
kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Mamy wykaz firm świadczących usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Mamy cały
rozdział 3 dotyczący przyrody ożywionej krajobrazu. Mamy charakterystykę form ochrony
przyrody na terenie naszej gminy. Nie mamy jako takich parków krajobrazowych czy
parków narodowych. Ale mamy rezerwaty przyrody. Mamy 3 obszary chronionego
krajobrazu. Teren naszej gminy nie jest ujęty w obszarze Natura 2000. Znajduje się tutaj u
nas istotny korytarz ekologiczny, który mamy opisany na stronie 14. Strona 15 to
charakterystyka użytków ekologicznych. To jest jedna z form ochrony przyrody. Pomniki
przyrody, obiekty zabytkowe. Tutaj wracamy do tego co w skrócie Pani mówiła, Pani
kierownik wydziały inwestycji. A więc obiekty zabytkowe mogą być ujęte czy to w gminnej
ewidencji zbytków czy też przez konserwatora zabytków. Warunki klimatyczne, stan
powietrza atmosferycznego. Są tutaj określone emitory zanieczyszczeń do atmosfery na
terenie miasta i na terenach wiejskich. Źródła technologiczne, mamy wykaz wydanych
pozwoleń na emisję gazów i pyłów do powietrza przez Starostwo Powiatowe w
Bydgoszczy. Mamy liczbę podmiotów posiadających ważne zezwolenia na emisję gazów
cieplarnianych. Mamy informację i programie gospodarki niskoemisyjnej o emisjach tzw.
niezorganizowanych, o hałasie w rozbiciu na hałas komunikacyjny, przemysłowy.
Omówione są pola elektromagnetyczne. Linii energetycznych w awariach przemysłowych.
Mamy analizę dotyczącą działania Gminnego Centrum Reagowania, jego zadań, jego
funkcjonalności. Jest wreszcie omówienie gospodarki odpadami na terenie Gminy
Koronowo. Jest informacja o edukacji ekologicznej. Jest informacja o planowaniu
przestrzennym, o pokryciu gminy planami zagospodarowania przestrzennego. To jest
ponad 960 hektarów. Informacja jest tez o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy,
zagospodarowania terenu. O ochronie przyrody i krajobrazu. Jest to w rozbiciu na
działania, które były podjęte przez czy Gminę Koronowo, czy przez Starostwo Powiatowe
w Bydgoszczy na terenie naszej gminy. Jest rozdział dotyczący ochrony powierzchni ziemi
i gleb. Tak samo w rozbiciu na to co wykonała tutaj Gmina Koronowo jak i Starostwo
Powiatowe w Bydgoszczy. Mamy informację o wykorzystaniu energii ze źródeł
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odnawialnych łącznie z informacjami o wydanych decyzjach środowiskowych na instalacje
fotowoltaiczne w latach 2016 – 2018. Są opisane działania w zakresie poprawy jakości
powietrza atmosferycznego. Dalej jest charakterystyka gospodarki odpadami na terenie
naszej gminy. I najważniejsze może. To pozwolę sobie odczytać punkt 4.15
podsumowanie. Priorytety i zadania przyjęte do realizacji w Programie Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku
2023. Należy uznać za słuszne i niezbędne w celu zachowania obecnego stanu
środowiska oraz w celu jego poprawy. Raport z realizacji w/w. programu jest raportem
obejmującym lata 2016 – 2018. Zaawansowanie realizacji zadań określonych w Programie
Ochrony Środowiska jest zróżnicowane. Przyczyną opóźnienia realizacji w/w. zadań są
przede wszystkim opóźnienia wykonawców poszczególnych etapów działań oraz brak
środków finansowych. Zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Miejski w
Koronowie były w większości kontynuowane z okresu 2014 – 2015 lub zostaną rozpoczęte
i kontynuowane w latach następnych. W przypadku zadań długoterminowych ich realizacja
była i jest wykonywana zgodnie z założeniami przyjętym w w/w. Programie Ochrony
Środowiska. Sugeruje się w następnym okresie rozliczeniowym wykonanie bilansu
uzyskanych

efektów

ekologicznych

opartego

o

szczegółowe

dane

dotyczące

zrealizowanych i planowanych do realizacji działań. W chwili obecnej można stwierdzić, że
Program Ochrony Środowiska na terenie Miasta i Gminy Koronowo jest realizowany w
miarę możliwości finansowych.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy do tego raportu o Ochronie
Środowiska jakieś pytania Państwo macie radni?
Pan Przewodniczący Zarządu OKSM nr 3 w Koronowie Tomasz Piasecki – Mam dwa
pytania związane ze sprawami do Pana burmistrza. Podczas nieobecności nie wiem czy
mogę zadawać pytanie. Pierwsze pytanie dotyczy jeszcze sprawy z poprzedniej , ostatniej
sesji zwyczajnej. Dotyczy sprawy uszkodzeń remizy strażackiej w Hucie i świetlicy po
nawałnicy, która przeszła w 2017 roku. tam po prostu uszkodzenia, które były
spowodowane

nawałnicą

wymagają

poniesienia

nakładów.

I

urząd

wystąpił

o

odszkodowanie na poczet poniesionych nakładów. Natomiast otrzymaliśmy jako OKSM –
y informacje, że będą przeznaczone pieniążki na realizację, na likwidację tych uszkodzeń
w wysokości 250 tys. zł. i teraz ja mam pytanie w imieniu OKSM – ów mieszkańców czy
takie duże nakłady muszą zostać poniesione na ten cel? Likwidacje tych uszkodzeń. Czy
nie mogą być na inne inwestycje skierowane? Na kilku takich spotkaniach m.in. ja
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uczestniczyłem i pytałem się o modernizację, przebudowę ul. Sportowej w Koronowie.
Gdzie w przyszłym roku kończy się, kończą się pozwolenia. Czy te fundusze w części nie
mogły by być przesunięte m.in. na tego typu inwestycje.
Drugie pytanie związane jest z wycofaniem tego przetargu na modernizację oświetlenia.
Na anulowanie tego przetargu. Moje pytanie jest następujące. Też do pana burmistrza.
Czy nie można byłoby po prostu tego przetargu przesunąć w czasie i może jeszcze jakieś
uwagi? Czy musiał zostać odwołany, anulowany ten przetarg? Czy nie można by było po
prostu skorzystać z formy oddalenia w czasie i jednak zrealizowania na modernizację tego
oświetlenia, które po prostu w całej gminie no też przyniosłyby wymierne korzyści. Takie
dwa pytania właśnie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński

ogłosił 15 minut przerwy na

przygotowanie techniczne.
O głos poprosił jeszcze radny Pan Tomasz Skotnicki.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Panie przewodniczący ale chyba tak ja sobie słucham te
obrady. Zresztą nie tylko dzisiaj. W kwestii takiej formalnej. Bo tak naprawdę Pan
przewodniczący ogłasza przerwę. A tak naprawdę to zgodnie §45 bodajże naszego statutu
to my jako radni decydujemy o tej przerwie wszyscy, więc tak chyba powinniśmy wyrazić
zgodę na tą przerwę. Tak samo ja poprzednio troszkę nie za bardzo zgodnie ze statutem
były tak naprawdę z kanonem naszej działalności. Więc trochę powinniśmy inaczej chyba.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – W przypadku oczywiście
prowadzenia obrad przez przewodniczącego, przewodniczący o tym decyduje. Natomiast
jeżeli chodzi o paragraf, który Pan podawał to jest na wniosek radnego.
W związku z tym ogłaszam 15 minut przerwy. Dziękuję
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panie przewodniczący to chyba tak nie do końca. Panie
mecenasie. Może Pan mecenas by powiedział. Nie możemy teraz opuścić sali. Chyba
powinniśmy pewnie procedury dochować zgodnie ze statutem.
Mecenas Pan Rafał Bułka - No ja mogę tylko Państwu powiedzieć, że nie ma takiego
zapisu, który pozwala przewodniczącemu samodzielnie realizować przerwę. Ponieważ
realizuje porządek obrad a tam porządek obrad mówi co po kolei co Państwo robicie. Więc
jeżeli w porządku obrad nie było przerwy to przewodniczący nie może jej sobie zarządzać
dowolnie. Powinien to poddawać pod głosowanie. To wszystko. A na zachowanie
przewodniczącego nie mam wpływu.
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady sesji po
przerwie.
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Przechodzimy do punktu 19
porządku obrad projektu uchwały o odwołaniu Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie Pana Stanisława Gliszczyńskiego. Musimy wybrać Komisje Skrutacyjną.
Proszę o zgłaszanie kandydatur spośród Państwa Radnych.

Radny Pan Tomasz Skotnicki – Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy Pani Radna wyraża zgodę?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Tak
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Radny Pan Henryk Borowicz
Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy Pan Radny wyraża zgodę?
Radny Pan Henryk Borowicz – Tak
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz

– Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk

Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Czy Pani Radna wyraża zgodę?
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Tak
Przeprowadzono głosowanie nad każdą kandydaturą osobno.
Elżbieta Mojzesowicz – 20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Henryk Borowicz - 20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Katarzyna Szulta – Romaniuk - 20 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący
się”.
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Przewodniczący obrad Pan Stanisław Gliszczyński – Poinformował, że § 41 ust.1
Statutu Gminy Koronowo mówi, że Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: stwierdzenia
kworum, wycofania określonego punktu z porządku obrad, ograniczenia czasu wystąpienia
dyskutantów, zamknięcia listy mówców, zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
zarządzenia przerwy, odesłania projektu uchwały do komisji, przeliczenia głosów, i
przestrzegania regulaminu obrad.

Nastąpiło ukonstytuowanie Komisji Skrutacyjnej.
Przewodnicząca Komisji - poinformowała, że w głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą
ostemplowanych kart pieczęcią rady. Komisja Skrutacyjna imiennie wyczytuje radnych z listy
obecności, którym wręcza karty do głosowania. Kart do głosowania nie może być więcej niż
radnych obecnych na sesji. Komisja dokonała przeliczenia kart do głosowania.
Przeprowadzono głosowanie. Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów.
Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Mojzesowicz – odczytała protokół Komisji
Skrutacyjnej wybranej na XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 listopada 2019 r. w
sprawie odwołania w glosowaniu tajnym przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 4 do
protokołu.
Wyniki tajnego glosowania:
11 głosów „za” odwołaniem przewodniczącego,
8 głosów „przeciw”,
2 głosy wstrzymujące się.
Bezwzględną ilością głosów w liczbie 11 odwołano Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie Pana Stanisława Gliszczyńskiego.
Pan Stanisław Gliszczyński radny Rady Miejskiej w Koronowie podziękował wszystkim za
współpracę.
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Wiceprzewodniczący

Rady

Pan

Tomasz

Gordon

podziękował

Panu

Stanisławowi

Gliszczyńskiemu za współpracę.
Przewodniczenie obradom sesji objął wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon – Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać
głoś. Nikt? W związku z tym przechodzimy do punktu Składanie Interpelacji.
19.Składanie interpelacji.
Radni interpelacji nie złożyli.

20.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – A więc tak odnośnie zapytania
o gruz pani radnej Szymańskiej ustosunkujemy się ponownie na piśmie.
Odnośnie wniosku Pani Szulty – Romaniuk i ul. Nad Brdą w Tryszczynie to akurat jutro
jesteśmy też na miejscu umówieni z przedstawicielem wykonawcy tego odcinak S5. Więc
mamy nadzieje, że uda nam się znaleźć jakieś tutaj rozwiązanie. Ziemia, która tam
nawieziona, a jest nawieziona niezgodnie z prawem. Jest to tak naprawdę oddzielne
postępowanie ale wiemy jaki tam jest kłopot. My również dziękowaliśmy strażakom z
Gościeradza za to, że pomogli tam mieszkańcom tamtej ulicy. Dziękujemy Panie Norbercie,
że udało się tam chociażby doraźnie Nie wiem czy całkowicie ale też w niewielkim stopniu
pomóc w tym problemie.
Co do wniosku Pana Borowicza na to zobaczymy czy jeszcze nam jakieś śmietniki zostały.
Jeżeli tak to jak najbardziej przychylimy się do tego wniosku. Jeżeli nie to zobaczymy czy
jeszcze na poszczególnych paragrafach środki nam zostały abyśmy mogli takie zadanie
zrealizować jeszcze w tym roku.
Co do wniosku radnego Boćka zorganizowania szkolenia jeżeli chodzi o ASF przekażemy
do lekarza weterynarii tutaj, aby takie szkolenie tutaj w naszej sali sesyjnej takie szkolenia
jak najszybciej się odbyło.
Co do zapytania radnego Gliszczyńskiego odnośnie stanu kont i lokat no to myślę, że też na
piśmie wtedy odpowiemy, bo nie posiadam takiej wiedzy, aż na tyle żeby dokładnie
odpowiedzieć.
Co do pytań, które padły tutaj od przedstawicieli OKSM - u. mianowicie jeżeli chodzi
odnośnie modernizacji, gdzie padła takowa odpowiedź od Pana przewodniczącego ja mogę
jedynie przytoczyć zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, które również jest na BIP
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- ie. Może nie będę czytał całości. Działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia
29 stycznia Prawo zamówień publicznych zwane dalej UPZP, zamawiający Gmina
Koronowo informuje, iż unieważnia postępowanie zamówienia publicznego na realizację
zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koronowo”
podstawa prawna art. 93 ust.1 pkt 7 UPZP zamawiający unieważnia postępowanie,
ponieważ

obarczone

jest

ono

niemożliwą

do

usunięcia

wadą

uniemożliwiającej

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tak naprawdę upraszczając to
w wyniku przyjęcia zmiany w budżecie a nie przyjęcia w WPF- ie, było to spowodowane, iż
w danej chwili takowe zadanie nie istniało w żadnym dokumencie. Upraszczając nie było
żadnej podstawy finansowej żeby takowe zobowiązanie mogła gmina kontynuować i
podjąć. Odnośnie co do zapytania co do Huty. Chcemy na to przeznaczyć środki w
wysokości 250.000,00 zł. Szanowni Państwo szkoda, która została zgłoszona w 2017 roku.
My tutaj też prosiliśmy o dokumenty z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego czy
kiedykolwiek ta szkoda została zgłoszona. W odpowiedzi 14 listopada dostaliśmy pismo. W
odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 5 listopada w sprawie informacji dotyczącej
budynku świetlicy i remizy OSP w miejscowości Huta na terenie działki nr 145/2 Gmina
Koronowo uszkodzonego w wyniku nawałnicy w sierpniu 2017 roku, informuje: tutejszy
organ nie otrzymał zgłoszenia szkody na budynku OSP w Hucie 47A po nawałnicy z dnia
11-12 sierpnia 2017r. Ad 2 - biorąc pod uwagę brak zgłoszenia szkody w budynku remizy
nie sporządzono protokołu oceny szkody. Ponadto informuje, że przedmiotowego budynku
nie wskazano jako znacznie zniszczonego w trakcie nawałnicy. Opracowany protokół
oszacowania szkód był jednym z niezbędnych na podstawie, których była udzielana
finansowa

pomoc

społeczna

ze

środków

rezerw

celowej

budżetu

Państwa

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej

na

w formie

zasiłków celowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej dla rodzin lub osób
samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk
żywiołowych. Przedmiotowy budynek winien być poddany przez właściciela, zarządcy
przeglądowi zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane. Na podstawie
przeglądu właściciel, zarządca budynku mógł w trakcie jego odbudowy lub naprawy
skorzystać z uproszczonej procedury administracyjnej zgodnie z ustawą o szczególnych
zasadach odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów

budowlanych zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku działań żywiołu. Natomiast sama szkoda winna być zgłoszona do
ubezpieczyciela przedmiotowego budynku. Nawałnica z sierpnia 2017 roku naruszyła
narożnik północno - zachodni budynku, poderwanie i uszkodzenie pokrycia dachu,
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pęknięcie na poziomie łączenia ścian i dachu budynku, stan budynku na listopad 2017 rok.
Spotkanie mieszkańców stan należało ocenić jako dobry, wymagający jednak od
właściciela, zarządcy podjęcie działań remontowo - naprawczych. Także Szanowni Państwo
ani nie zgłoszono tego do nadzoru budowlanego ani nie wystąpiono o odszkodowanie do
ubezpieczyciela w związku ze szkodami. Bodajże w maju była przeprowadzana inspekcja
tej nieruchomości przez pana Jarosława Stobę, było to również załączone do
ubezpieczyciela aby wskazać jakie to są uszkodzenia. Jest tam uszkodzony dach, liczne
pęknięcia na ścianach, uszkodzenia wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Więc środki, które

planujemy przekazać, będziemy proponować by radni przekazali na remont tej świetlicy w
kwocie 250 tys. zł chcemy żeby ta świetlica była cała wyremontowana, nie tylko połatana
ale żeby był zrobiony dach, ściany jak również i w środku. Uważamy, że trzeba to zrobić
żeby mieć tą świetlicę jak najbardziej kompleksowo wyremontowaną i żeby mogła ona
służyć mieszkańcom z tamtego rejonu. Dziękuje bardzo.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panie burmistrzu 31 października składałem wniosek w
sprawie udzielenia informacji dotyczącej działalności OSP Wtelno w szczególności
dokumentacji wozu drabiny pożarniczej. Odpowiedzi do dzisiaj nie otrzymałem.
Wiceprzewodniczący obrad

Pan Tomasz Gordon podziękował Radnemu Panu

Stanisławowi Gliszczyńskiemu za dotychczasową współpracę.
21.Zamknięcie obrad XVIII sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Tomasz Gordon - W związku z wyczerpaniem porządku
obrad, zamykam XVIII sesję Rady Miejskiej w Koronowie
Sesja trwała od godziny 14.00 do godziny 18:34.

Koronowo, 17 stycznia 2020 r
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda - Joras - Biuro Rady
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Tomasz Gordon
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