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OR-RM.0002.16.5.2019
Protokół Nr XIX/19
z obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 13 grudnia 2019 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24
Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Patryk Mikołajewski

- Burmistrz Koronowa

Pan Sławomir Marszelski

- I Z-ca Burmistrza Koronowa

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy

Pan Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

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

1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący obrad
Pan Tomasz Gordon. Poinformował zebranych, że

obrady sesji Rady Miejskiej w

Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
Gmin y Koronowo.
Przewodniczący poinformował również, że sesję zwołał na wniosek Burmistrza Koronowa z
dnia 09 grudnia 2019 roku.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Szanowni Państwo zanim przejdę do
odczytania tego wniosku. Prosiłbym wszystkich Państwa o powstanie. Ponieważ zmarł
radny Pan Marian Wardyn. On był w poprzedniej kadencji radym, był sołtysem. Nie dał się
już wybrać na tą kadencję sołtysa, bo widocznie już się nie czuł za bardzo i przedwczoraj
odszedł od nas na stałe. Dlatego proszę o uczczenie minutą ciszy Jego Pamięci.
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Jest jeszcze jeden taki ważny moment, o którym no nie sposób dziś nie wspomnieć. Dzisiaj
przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tak jak dzisiaj
zaczynamy sesje o godz. 10.00 to od godziny 0.00 powiedzmy stan wojenny już był.
Wyruszyły w Polskę czołgi, samochody pancerne, policja, oddziały ZOMO. Rozpoczęły się
konkretne reperkusje dla wszystkich działaczy Solidarności. Ja mogę powiedzieć ze swej
strony tyle, że nie zostałem internowany. Ponieważ w Tryszczynie nie udało się mi założyć
Solidarności, bo potrzebowałem 10 chętnych. Dlatego też nie zostałem internowany. Ale
muszę Wam powiedzieć Państwu, że ten temat był przygotowywany, ponieważ mój krewny
był sołtysem w Tryszczynie i znacznie wcześniej przyjechała służba bezpieczeństwa i
bardzo dokładnie się wypytała o działaczy Solidarności. Kto jest przewodniczącym, gdzie
mieszka, itd. Czyli ta operacja była przygotowywana. I powstało w państwie naszym
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. I podjęli decyzję, że dosyć, koniec. Wprowadzamy
stan wojenny. Musimy wiedzieć, że to co się działo wtedy, to był największy zryw w dziejach
Polski, w dziejach naszego narodu, że przeszło 10 milionów. Tam około chyba 12 milionów
mieszkańców naszego państwa należało do tej organizacji Solidarność. Tak ludzie żyli tym
i tak chcieli wolności. I to dokładnie 13 grudnia zostało w Polsce złamane. Złamano ludzi.
Zaczęły się reperkusje. Nie tylko samych tych, których internowano. Ale również tych, którzy
zostali czyli domowników, rodziny, itd. Nie będę tu wymieniał dalej jak to się odbywało. Mogę
tylko wspomnieć, że z Tryszczyna dwóch rolników w zasadzie, którzy byli wtedy, tak
obowiązywało powołani do rezerwy zostali wezwani i odbywali te ćwiczenia jak Państwo
słyszeli w Chełmnie wtedy. Oni już dzisiaj nie żyją także jeśli chodzi o Tryszczyn tak to się
odbywało. Ci starsi z Państwa to na pewno wiedzą, że tutaj do urzędu przyjechał pułkownik
powiedział panie naczelniku. Wtedy, że tak powiem rządził, dowodził gminą naczelnik. Panie
naczelniku ja od tej pory dowodzę gminą. Wszystko podlega pod moje rozkazy i tak to się
zaczęło. Trwało to i trwało i chciałbym tylko tyle tutaj dzisiaj zaznaczyć, że do dziś
pamiętamy ten stan rzeczy i wspominamy go. Tyle mojego tutaj wstępu na temat stanu
wojennego.
Przystępujemy to kontynuowania XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie
zwołanej na wniosek burmistrza.
Treść wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
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Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon stwierdził
prawomocność obrad XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni radni: Pan Maciej Szlagowski.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego do protokołu.
Następnie przewodniczący obrad Tomasz Gordon przywitał uczestników sesji, tj:


Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,



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



przybyłych mieszkańców Gminy Koronowo.

Obrady sesji opuściła radna Pani Mirosława Holka. Obecnych 19 radnych.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przystępujemy do punktu trzeciego
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Przeprowadzono głosowanie wniosku w sprawie: nieodczytywania projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Kto z Pan i Panów radnych jest za nieodczytywaniem projektu uchwały w raz z załącznikami i
uzasadnieniem?
Kto jest za? - 19 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Jednogłośnie. W związku z tym nie
będziemy odczytywać ani projektu uchwały, ani złączników, a o wprowadzenie proszę Panią
skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Otwieram dyskusję. Kto z Pań Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Ja mam takie pytanie to chyba już do Pana burmistrza. W związku z tym. Z częścią tej
zmiany. Ponieważ starostwo powiatowe udzieliło dotacji celowej. My musimy dzisiaj podjąć
uchwałę, że rada przyjmuje tą dotację i upoważnia Pana burmistrza do zakupu tak?
Instrumentów i wtedy Pan burmistrz przekazuje już gotowe instrumenty. Widzimy tutaj Pana
kapelmistrza i tak się akurat składa, że orkiestra będzie miała prezent na gwiazdkę. Tak?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Panie przewodniczący Gordon jak
najbardziej do 15 musimy rozliczyć tą dotację. Więc do 16 przepraszam. A więc zakupić ten
instrument. Jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę. Bo tutaj nie przychylam się do tego,
że musicie, czy nie musicie. Po prostu jeżeli podejmiecie tą uchwałę to jak najbardziej.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Proszę bardzo Pani radna Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja chciałabym w imieniu radnych bo to nie zostało
dokonane przywitać Pana kapelmistrza Pana profesora Mirosława Kordowskiego i myślę,
że korzystając z okazji, że rozpatrujemy jakby punkt budżetu w sprawie dotyczącej zakupu
tuby dla tej orkiestry. To bardzo bym poprosiła w imieniu radnych oczywiście musimy to
przegłosować o udzielenie głosu Panu profesorowi Mirosławowi Kordowskiemu.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Proszę bardzo, w tej chwili?
Kto z Państwa radnych jest za tym aby Panu dyrygentowi Mirosławowi Kordowskiemu
udzielić głosu? Kto jest za?
Radni 18 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” udzielili głosu Panu Mirosławowi
Kordowskiemu.
Pan profesor Mirosław Kordowski kapelmistrz orkiestry dętej – Jest mi niezmiernie miło
mili Państwo. Ponieważ nie spodziewałem się takiego prezentu. Jestem też niezmiernie
zaskoczony z tego względu, że taką decyzję podjęło starostwo. Dlatego tym bardziej jest mi
też miło, że widzą potrzeby orkiestry. Widzą i wspierają, młodej wspaniałej orkiestry, która
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ma takie sukcesy. Nie tylko ogólnopolskie, ale i międzynarodowe. Z takim zamiarem
zostałem też powołany z powrotem na stanowisko kapelmistrza. Dlatego tak jak
wspomniałem jest mi niezmiernie miło. Jestem dumny z tej orkiestry, ale także z tego, że
Pan starosta przychylił się do tego, żeby widzieć potrzeby tej orkiestry, zasilić tą orkiestrę.
Cóż tutaj więcej będę mówił. Nie chcę wracać do przeszłości, bo była przykra. Dramatyczna
dla tej orkiestry. Dla orkiestry, która sławiła Gminę Koronowo. Sławiła Polskę na arenie nie
tylko ogólnopolskiej, ale na arenie międzynarodowej. Dlatego jest niezmiernie miło, że w
końcu zaczyna być to zauważane jaką wartością są ci młodzi ludzie. Ci młodzi obywatele
tej gminy, którzy tak promują tą ziemię koronowską poprzez muzykę jaką nawet wykonują.
To nie są zwykłe utwory. Są to utwory rangi naszych utworów narodowych. Zresztą też
doskonale Państwo wiecie w 2016 roku w październiku Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego wyróżniał orkiestrę zasłużenii dla kultury polskiej. W lutym, 1 lutego orkiestra
też zostaje wyróżniona za promowanie ziemi koronowskiej, Koronowa. A 24 kapelmistrz
zostaje zwolniony. Bo tak było można. Dziękuję, że orkiestra zaczyna być zauważana.
Zaczyna być dostrzegana. Cieszę się, że Państwo inwestujecie w tą młodzież. W te wartości
w jakich one są te dzieci wychowywane. Bo kto jak nie oni znają doskonale ceremoniał
wojskowy, który niedawno mieliście Państwo okazję oglądać na runku. Do tego oprócz tego
ceremoniału znają wszystkie pozostałe wartości. Ponieważ jakakolwiek muzyka nie jest im
obca. Czy to jest muzyka narodowa. Czy to jest muzyka eucharystyczna. Czy to jest muzyka
patetyczna z ceremoniałem wojskowym. Czy to trzeba dać koncerty narodowościowe. Ta
orkiestra jest w stanie to wszystko wykonać. Dlatego bądźcie Państwo dumni z tych swoich
dzieci. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Dziękuję Panu kapelmistrzowi. Tutaj taka
uwaga do Pana burmistrza. Ja rozmawiałem z Panem starostą. Pan starosta dzisiaj nie
mógł przybyć, bo chciałem zaprosić Pana starostę tutaj dzisiaj żeby był obecny przy tym jak
rada miejska przyjmuje tą dotację dla orkiestry. Ale poprosił, że jak będzie ten instrument
przekazywany to chciałby no jeżeli oczywiście tu zostanie zaproszony to z przyjemnością
będzie w tym uczestniczył.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Ja jeszcze Panie profesorze jedno pytanie
mam. Czy ta tuba wzbogaci orkiestrę? Czyli przybędzie nowy członek orkiestry? W
cudzysłowie przybędzie. Czy też wymieniona zostanie stara tuba na nową tubę?
Pan profesor Mirosław Kordowski kapelmistrz orkiestry dętej – Mili Państwo ja
wytłumaczę jak to wygląda. To nie jest tak, że zostanie ktoś wymieniony, ktoś zostanie
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zastąpiony. Są takie potrzeby. My nie mamy takich instrumentów. Instrumentalistów na taki
instrument brakuje. Akurat jest młoda uczennica, która podjęła naukę, jest uczona na moim
prywatnym instrumencie. Na mojej prywatnej tubie. Ale będzie mi miło wręczyć jej tak
wspaniały instrument. To nie są mili Państwo. Może wytłumaczę jeżeli chodzi o instrumenty.
Pieniądze, o których Państwo mówicie sprawiają wrażenie, że to jest duża suma no niestety
to jest połowa sumy tej w jakiej cenie te instrumenty chodzą. Ale to jest instrument jeżeli
chodzi o ruch amatorski w zupełności wystarczający. Także ten młody człowiek będzie z
tego na pewno zadowolony. A co jest jeszcze istotne na tym instrumencie będzie grała
właśnie dziewczynka, która w tej chwili można powiedzieć chodzi do VII klasy szkoły
podstawowej. Doskonale sobie z tym instrumentem poradzi. Jest zakochana w tym
instrumencie. Jest nisza jeżeli chodzi o tych instrumentalistów. Mówimy o tubistach. W
związku w tym w tej chwili na potrzeby orkiestry jest kształconych dwóch młodych ludzi.
Czyli dwóch nowych tubistów będzie mogło zasiadać w naszej orkiestrze.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Odnośnie jeszcze tego dofinansowania dla
SP ZOZ – u Pani skarbnik. Bo Pani nie podała w jakiej wysokości. Jakiego to rzędu kwoty
są? Jak to się kształtuje?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Szanowna Pani koszt zakupu tego systemu to
59.400,00 zł i to będzie dotacja udzielona dla SP ZOZ – u. My już podjęliśmy rozmowy z SP
ZOZ-em, że jeśli będzie tylko Państwa przychylność to te pieniążki będą przekazane po to
żeby zakupić te urządzenia.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Rozumiem, że to jest w tej akcji karetki dla
pogotowi ratunkowych ta dotacja tak?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Jeszcze tylko powiem, ponieważ tutaj do Pana
burmistrza zwrócił się z tą prośbą Pan radny, który zauważył, że SP ZOZ ma takie potrzeby.
Kiedy nabyliśmy karetkę ona nie była w takim zakresie wyposażona. Stąd mówił, że jeśli
będzie jeszcze możliwość w tym roku to oni by liczyli na takie urządzenie. Bo SP ZOZ na
ten moment nie dysponuje środkami finansowymi, aby mogli sfinansować ten zakup
zrealizować.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Zamykam dyskusję. Przechodzimy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 18 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XIX/163/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na
rok 2019.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przystępujemy do punktu czwartego
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikiem 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 Panią
Kierownik Angelikę Walat.
Pani Kierownik Angelika Walat – Proszę o wprowadzenie autopoprawki w uzasadnieniu.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa uchwała przed jej podjęciem wymagała zaopiniowania
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, który dnia 12
grudnia 2019 roku postanowił zaopiniować w/w projekt uchwały pozytywnie. Wobec
powyższego wnoszę o zapis całości uzasadnienia uchwały w brzmieniu: Na podstawie
art. 6 r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Rada Miejska określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
W związku z powyższym przed podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo, została ona przedłożona do zaopiniowania
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy. Organ ten projekt
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uchwały zaopiniował pozytywnie, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 r., znak:
NHK.074.20.2019.
Wobec powyższego wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie regulaminu, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Koronowo mając na uwadze
wyłączenie z dniem 1 stycznia 2020 roku terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
oraz zwiększając częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję, przystępujemy
do głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 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 19 głosami „za”,
podjęła Uchwałę Nr XIX/164/19 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Koronowo.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przystępujemy do punktu piątego porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia

usług

w

zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
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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 Panią
Kierownik Angelikę Walat.
Pani Kierownik Angelika Walat – Proszę o wprowadzenie autopoprawki w uzasadnieniu.
Z uwagi na fakt, że przedmiotowa uchwała przed jej podjęciem wymagała zaopiniowania
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, który dnia 12
grudnia 2019 roku postanowił zaopiniować w/w projekt uchwały pozytywnie. Wobec
powyższego wnoszę o zapis całości uzasadnienia uchwały w brzmieniu: Na podstawie
art. 6 r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada Miejska określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,
po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie

odpadami

komunalnymi.
W związku z powyższym przed podjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, została ona przedłożona
do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy.
Organ ten projekt uchwały zaopiniował pozytywnie, postanowieniem z dnia 12 grudnia
2019, znak: NHK.074.21.2019.
Wobec powyższego wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie szczegółowych warunków
miejscowych. Aktualnie obowiązującego prawa miejscowego mając na uwadze wyłączenie
z dniem 1 stycznia 2020 roku terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję, przystępujemy
do głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 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 19 głosami „za”,
podjęła Uchwałę Nr XIX/165/19 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty
oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przystępujemy do punktu szóstego
porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikiem 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 Panią
Kierownik Angelikę Walat.
Pani Kierownik Angelika Walat – W uchwale z godnie z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy zmianie ulega zapis §2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
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nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, wynosi 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”
Zgodnie z art. 6 k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach podwyższona
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostaje
ustalona jako nie niższa niż dwukrotność a nie wyższa niż czterokrotność stawki ustalonej
przez radę. Wobec powyższego oraz mając na uwadze opinię regionalnej izby
obrachunkowej opłata podwyższona nie może być wyższa niż czterokrotność stawki 10 zł
ustalonej dla piątej i następnej osoby zamieszkującej tą samą nieruchomość jednorodzinną
lokalową.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych
chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Ja mam pytanie, czy możemy poznać tą opinię
regionalnej izby obrachunkowej? Bo nie znamy jej. Tylko w uzasadnieniu jest, że na podstawie
regionalnej izby obrachunkowej opinii.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Odpowiadając na pytanie Pana
radnego. Nie mamy opinii na piśmie. Kolega prowadzący Gminę Koronowo zgłosił telefonicznie
taką swoją uwagę. Kolega z regionalnej izby obrachunkowej . Posiedzenie jeszcze, które by
stwierdziło nieważność tej części uchwały nie zostało rozpisane i nie będzie to umieszczone w
porządku posiedzenia kolegium, jeśli dzisiaj dokonamy proponowanej zmiany. Jeszcze raz
tłumacząc matematycznie zdaniem kolegianta regionalnej izby obrachunkowej to prawidłową
opłatą za gospodarowanie odpadami jest opłata 10 zł i maksymalna wartość to może być razy
cztery. Stąd pojawia się 40 zł, a nie 80 zł. to zależy jak liczyć, ale taka jest wersja, którą
reprezentuje osoba odpowiedzialna regionalnej izby obrachunkowej za uchwały z Gminy
Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 18 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 18 głosami „za”,
przy 0 głosów „przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XIX/165/19
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zmieniającą uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Zgłaszam wniosek formalny aby na podstawie
przepisu art.20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym dokonać zmiany w porządku obrad
sesji poprzez wprowadzenie punktu Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Na podstawie § 19 Statutu Rady Miejskiej w Koronowie: „W przypadku odwołania z funkcji
bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących rady
przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące
stanowisko”. W załączeniu przedkładam projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem.
Uzasadnienie – W dniu 28 listopada 2019 roku podczas obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w
Koronowie uchwałą nr XVIII/162/19 radny Pan Stanisław Gliszczyński odwołany został z
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie. Zgodnie z § 19 Statutu Gminy
Koronowo w przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego
lub jednego z wiceprzewodniczących rady przed upływem kadencji rada na swej najbliższej
sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko. Zasadne jest zatem powierzenie pełnienia
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie osobie wybranej spośród radnych
w wyborach tajnych przeprowadzonych podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Koronowie w
dniu 13 grudnia 2019 roku.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Tutaj będziemy musieli konkretnie teraz
poprosić Pana mecenasa na ten wniosek. Ponieważ tu kilka moim zdanie składa się
czynników. Po pierwsze jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Pana burmistrza z
zaproponowanym porządkiem. To jest jedna sprawa a druga sprawa jest już ogłoszone w
ogłoszeniu, informacji dla radnych i nie tylko, że na sesji 20, która ma się odbyć 20 grudnia
jest przewidziany w porządku wybór właśnie Przewodniczącego. Proszę niech Pan
mecenas nam wyjaśni sprawę.
Mecenas Pan Rafała Bułka - To może po kolei. Co do zasady Statut Gminy Koronowo nie
rozróżnia jaki to ma być rodzaj sesji, na której będzie dokonany ten wybór
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Mówi tylko, że ma to być sesja najbliższa,
więc niewątpliwie ta sesja, która się właśnie dzisiaj odbywa tą sesją najbliższą jest. Stąd też
moim zadaniem akurat Państwo radni nie mają specjalnie wyjścia. Bo ten punkt powinien
się znaleźć w porządku obrad tej właśnie sesji. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia
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z dosyć specyficzną sytuacją, wynikającą z tego, że ta sesja została zwołana na wniosek
burmistrza. Więc zarówno zmiana w porządku obrad tej sesji musi się odbyć w trybie
określonym ustawą o samorządzie. Czyli bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady i to jest pierwszy warunek. Natomiast drugim warunkiem trochę z ostrożności,
ale jednak zalecanym jest to, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym wymagają aby
na zmianę porządku obrad sesji nadzwyczajnej wyraził zgodę wnioskodawca. Ponieważ to
była sesja tak jak Pan przewodniczący wskazał zwołana na wniosek burmistrza to uważam,
że burmistrz powinien wyrazić oficjalną zgodę. Choć zaznaczam formalnie rzecz ujmując
Państwo jako radni w świetle statutu nie macie wyboru. Bo § 19 mówi po prostu na
najbliższej sesji dokonuje się wyboru przewodniczącego. Jednakże z czystej ostrożności i
szacunku dla przepisów ustawy, żeby uniknąć kłopotów interpretacyjnych uważam, że
Burmistrz Koronowa powinien oficjalnie wyrazić zgodę na zmianę porządku obrad.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Teoretycznie tak można by wyrazić zgodę
na to co tutaj Pan mecenas nam przedstawił. Ale dla mnie jest taką koleją rzeczy, że tak
powiem następna sesja. A następna sesja to jest w planach pracy komisji itd. a tu jest
nadzwyczajna na wniosek burmistrza i teraz tutaj chcemy coś przy okazji załatwić. Jest
jeszcze jeden taki punkt. Dla mnie jest też takie bardzo ważne pytanie. Nie jest obecnych
dwóch radnych. Są pozbawieni, że tak powiem możliwości uczestniczenia w wyborze
przewodniczącego rady. Co w naszej tutaj sytuacji jest bardzo istotne i bardzo ważne.
Dlatego też zadałem to pytanie i dalej będę się upierał, że dla mnie następna sesja to jest
20 grudnia. A ta jest w samej nazwie Panie mecenasie nadzwyczajna, która jest zwołana na
wniosek

i burmistrz nie przewidywał zmiany tego porządku przez dodawanie wyboru

przewodniczącego. Bo dlaczego nie umieścił tego w tym porządku, który został przesłany
do wszystkich radnych i zamieszczony na BIP. I tutaj no mam takie wątpliwości.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Mogę wyjaśnić Panu przewodniczącemu jedynie tyle, że statut
mówi dosłownie „Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko”.
To jest § 19, w § 26 mamy katalog jakie mamy sesje rady. Są zwyczajne, zwyczajne
nieprzewidziane i nadzwyczajne, ale nadal to są sesje. Więc niewątpliwie punkt 1 mamy do
czynienia z sesją najbliższą. Natomiast co do nieobecności radnych no to ustawodawca
tutaj ustalił takie warunki, że żeby zmienić program sesji nie uzależnia tego od ilości
radnych. Sesja ma wymagane kworum. Jest tutaj wymagana liczba radnych. Mogą
podejmować uchwały. Ale żeby zmienić jej porządek i to jest to obostrzenie musi to być
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bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady. To mówi art. 20 ust. 1a ustawy i
to Państwo będziecie właśnie teraz jako radni decydować o tym czy chcecie ten porządek
obrad zmienić czy nie. Tak jak wskazałem ze względów czysto formalnych i tez
wynikających z brzmienia tego przepisu, ponieważ jest to sesja nadzwyczajna burmistrz,
który wnioskował o jej zwołanie moim zdaniem powinien oficjalnie wyrazić zgodę na zmianę
jej porządku obrad.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Panie przewodniczący złożyłam wniosek formalny.
Sesja zwyczajna od sesji nadzwyczajnej nie różni się praktycznie niczym oprócz formą i
trybem zwoływania. W związku z powyższym proszę Pana jako wiceprzewodniczącego o
przeprowadzenie głosowania.
Radna Pani Illona Pubanc - Wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego czy
skład pełen będzie zawsze na sesjach. Więc ja uważam, że to nie jest akurat argument. A
jeśli chodzi o drugą sprawę to może w dzisiejszym dniu jest ten program zdecydowanie
krótszy, więc może przy tej okazji. Bo 20. będzie on bardzo przeładowany.
Radna Pani Ewa Szymańska - Ja bym się też zwróciła do Pani radnej Mojzesowicz.
Wydaje mi się, że trzeba mieć chyba troszeczkę cywilnej odwagi żeby wprowadzić ten punkt
na samym początku. A nie trzymać w niepewności całą rade do samego końca.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Mam prośbę czy tą opinię mógłby Pan mecenas na
piśmie przedstawić? Czy mogę o to prosić? Czy nie bardzo? Czy nie mam takiej możliwości?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Znaczy Panie przewodniczący no z pełnym szacunkiem ta
opinia ma teraz. Mamy nagranie z sesji. Jest ona wyrażona jasno. Odwołuje się do
przepisów. Cóż innego miałoby być napisane niż zostało powiedziane. Tak ja to
powiedziałem, że § 19 mówi, że przewodniczącego wybiera się na najbliższej sesji. A o tym
czy ta sesja jest najbliższa, czy nie, decyduje nie ja a kalendarz.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – W takim razie jest wyjście takie. Panie
burmistrzu ja właśnie do Pana w tej chwili. Jeżeli żeby było wszystko jasne tak jak powiedział
Pan mecenas Pan był wnioskodawcą zwołania tej dzisiejszej sesji i jeżeli Pan wyraża zgodę,
żeby wniosek ten, który tu wpłynął był dzisiaj rozpatrywany to poprosimy takie oświadczenie
na piśmie. Żeby wszystko było jasne, proste i zrozumiałe i zanim to nastąpi ja ogłaszam 10
minut przerwy.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon wznowił obrady po przerwie.
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Nieobecni radni Pan Stanisław Gliszczyński, Pan Olech Raddatz. Obecnych 17
radnych.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Wpłynął wniosek formalny. Przeczytam
ten wniosek złożony przez Radną Elżbietę Mojzesowicz. Zgłaszam wniosek formalny aby
na podstawie przepisu art.20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym dokonać zmiany w
porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie punktu Wybór Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koronowie.

Na podstawie § 19 Statutu Rady Miejskiej w Koronowie: „W

przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub jednego z
wiceprzewodniczących rady przed upływem kadencji, rada na swej najbliższej sesji dokona
wyboru na wakujące stanowisko”. W załączeniu przedkładam projekt Uchwały wraz z
uzasadnieniem oraz zgodę wnioskodawcy. To jest Burmistrza Koronowa na zmianę
porządku obrad sesji. Tyle wniosek. Tu jest oświadczenie. Niniejszym na podstawie
przepisu art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
oświadczam, iż jako wnioskodawca, wyrażam zgodę na dokonanie zmiany w porządku
obrad sesji poprzez wprowadzenie punktu – Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie. Podpisano Burmistrz Patryk Mikołajewski. Jest też przygotowana uchwała z
dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wybory przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon odczytał

projekt uchwały wraz z

uzasadnieniem.
Na obrady sesji przybyła Radna Pani Mirosława Holka. Obecnych 18 radnych.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Poddaję ten wniosek pod głosowanie o
uzupełnienie dzisiejszego porządku obrad punktem wybór przewodniczącego Rady
Miejskiej w Koronowie. I teraz pytanie do Pana mecenasa. To jest normalne liczenie głosów
za pomocą nie urządzeń tylko taka, tak?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Tak tylko zwracam uwagę, że to musi być bezwzględna
większość głosów ustawowego składu rady. Czyli w naszym przypadku za wprowadzeniem
tego punktu musi być 11 radnych.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Poddaję wniosek pod głosowanie radnej
Pani Mojzesowicz, żeby porządek dzisiejszej sesji poszerzyć o ten punkt.
Kto jest za? 10 głosów.
Kto jest przeciw? 4 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 4 głosów.
Wniosek nie uzyskał poparcia 11 radnych tym samym został odrzucony.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Ja mam jeszcze jedną sprawę koleżanka
złożyła pismo takie w sprawie zajmowania głosu przez radnych. Myślę, że Pani radna otrzymała
już odpowiedź. Ja chciałem kilka słów tutaj powiedzieć, że w odpowiedzi na Pani wniosek
zgłoszony na XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 28 listopada 2019 r. w sprawie
aktywności radnych w mediach społecznościowych, w prasie. W związku z artykułem w Gazecie
Powiat z dnia 13 listopada informuję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Koronowie zwrócę
się do Państwa radnych z prośbą o przestrzeganie standardów komunikacji w tej sferze
publicznej z zachowaniem zasad kultury i poszanowania adwersarzy. I tutaj to jest taka sprawa,
że to jest krótka odpowiedź. Z tym, że ten temat to proszę Państwa radnych. Jeżeli się Państwo
byście się zgodzili to my w nowym roku już będziemy mieli kilka takich szkoleń i tam byśmy
również zajęli się takim tematem radni a media społecznościowe, czy cos takiego. Czy Pani tutaj
Sławka by wyraziła tutaj zgodę na to? Bo ja nie unikam tego, że chciałbym aby od początku
roku wprowadzić takie coś. Taki zwyczaj żeby jednak radni zostali przeszkoleni i żeby radni
oprócz tego, że uczestniczą na sesji. Ale również udali się zobaczyć jak wygląda Gmina
Koronowo, uczestniczyć w rozmaitych szkoleniach, gdzie się radni z radnymi zintegrują bo jak
widzicie Państwo jest to bardzo ważne. Bo potrzeba żeby ta Gminę Koronowo budować. A to
tylko zależy od nas. Ja bym miał taką prośbę, jeżeli Pani Sławka by tutaj wyraziła zgodę. To tym
tematem byśmy się trochę szerzej zajęli już w nowym roku.
Radna Pani Sławomira Polewana – Tak, bardzo jestem zadowolona z tej odpowiedzi Panie
wiceprzewodniczący. Uważam, że właśnie taki pomysł z tymi szkoleniami jak najbardziej jest
potrzebny. Ponieważ żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości medialnej i niekiedy właśnie
reagujemy w taki sposób emocjonalny. Natomiast mandat radnego, czy też urzędnika
państwowego narzuca pewne standardy i powinniśmy się nauczyć jak poruszać się w takich
mediach, żeby nie przekraczać tych pewnych granic, bo uważam, że wszyscy jak tutaj siedzimy
zasługujemy na szacunek. Bez względu na jakieś konotacje polityczne. Ponieważ przede
wszystkim jesteśmy osobami, które zasługują na szacunek. Myślę, że większość radnych
podzieli moja opinię i, że chętnie będzie uczestniczyła w takich właśnie szkoleniach. Więc
bardzo dziękuję za informację i wszystkich radnych też zachęcam aby wyrazili pozytywną opinię.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Dotarła do nas odpowiedź z prokuratury w
sprawie śledztwa prowadzonego. Umorzonego śledztwa prowadzonego przeciwko. Z
zawiadomienie Pana Stanisława Gliszczyńskiego. Mogę ją odczytać. To jest ta sprawa Pani
skarbnik, która nas bulwersowała od września. Czy mogę przeczytać? Burmistrz odczytał pismo.
Kserokopia pisma stanowi Załącznik Nr 3 niniejszego protokołu.
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Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – I tutaj do komisji skarg podziękowanie za
tak merytoryczne rozpatrzenie tej sprawy.
7. Zamknięcie obrad XIX nadzwyczajnej sesji.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 11.26.

Koronowo, 10 stycznia 2020 r.
Protokołowała
Magdalena Wanda-Joras
Inspektor Biura Rady

