OR-RM.0002.10.6.2019
Protokół Nr XIV/19
z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 25 września 2019 r. i 27 września 2019 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24
Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Patryk Mikołajewski

- Burmistrz Koronowa

Pan Sławomir Marszelski

- I Z-ca Burmistrza Koronowa

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pani Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie Pan Stanisław Gliszczyński. Poinformował zebranych, że obrady sesji Rady
Miejskiej w Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w Biuletynie
Informacji Publicznej Gmin y Koronowo .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził
prawomocność obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 20 radnych.

Nieobecni radni: Pani Katarzyna Karwat
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,
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Króla
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Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego,
Pana Patryka Mikołajewskiego Burmistrza Koronowa wraz z kadrą kierowniczą i
pracownikami urzędu,
Pana podinspektora Ryszarda Kurczewskiego Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w
Koronowie,
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. Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Sławomiry Polewanej.
Radna Rady Miejskiej w Koronowie Pani Sławomira Polewana złożyła ślubowanie
odczytując poniższą treść ślubowania:
„Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnej
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”
Złożono gratulacje i życzenia nowo zaprzysiężonej Radnej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził aktualny stan 21 Radnych
Rady Miejskiej w Koronowie, z czego obecnych na posiedzeniu – 20 Radnych.
Nieobecni radni: Pani Katarzyna Karwat
4. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodniczący

Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przechodzimy do punktu

czwartego porządku obrad sesji, do wniosków dotyczących zmiany porządku obrad sesji.
- Informuję, że 18 września 2019 r. wpłynął wniosek Burmistrza Koronowa o wprowadzenie
do porządku obrad dodatkowego punktu. Oto treść wniosku: Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wnioskuję o
wprowadzenie do porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 25 września
2019 roku dodatkowego punktu: rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Koronowie
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zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
oraz sposobu jej poboru.
Przewodniczący

Rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z tym wprowadzam

ten punkt jako 12 a. Czy są inne wnioski o zmianę porządku obrad sesji?
Radny Pan Piotr Mitera – W związku z tym, że w dniu wczorajszym 24.09.2019 r. nie odbyło
się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym ponownie miała być
rozpatrywana sprawa petycji Pana Dariusza Smolińskiego wnoszę o zdjęcie z porządku
obrad sesji punktu 13, 14 i 15 Rozpatrzenia projektu uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańca. Posiedzenie nie odbyło się z powodu braki kworum.
Przewodniczący obrad – Dotyczy to wszystkich 3 punktów, tak?
Radny Pan Piotr Mitera – Tak.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym będziemy nad każdym
kolejnym punktem o zdjęcie z porządku obrad poprzez podniesienie ręki i głosowanie na
tabletach.
Kto z Pan i Panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 13?
Proszę o podniesienie ręki i głosowanie na tabletach za zdjęciem pkt 13
Kto jest za? - 21 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do następnego
głosowania nad punktem 14.
Kto z Pan i Panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 14?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Mamy zgłoszenie, że jest jakaś awaria
techniczna.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minut przerwy.
Z powodu dalszych problemów technicznych przewodniczący obrad ogłosił kolejne 30 minut
przerwy. Kolejna przerwa została ogłoszona do godz. 15.10.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński postawił pod głosowanie radnych
wniosek o ogłoszeniu przerwy w obradach XIV sesji rady Miejskiej w Koronowie do dnia
27 września, godz. 14.00
Radni jednogłośnie 21 głosami „za” poparli wniosek przewodniczącego rady.
Zatem przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił przerwę w obradach XIV
sesji Rady Miejskiej w Koronowie do dnia 27 września 2019 r., godz. 14.00
27 września 2019 r. o godz. 14:00 obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie zostały
wznowione po przerwie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński przywitał zebranych i poinformował, że
obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i
dźwięk oraz, że transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w BIP Gminy
Koronowo.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński stwierdził
prawomocność obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 20 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecna radna Pani Katarzyna Karwat.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego do protokołu.

Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu czwartego
porządku obrad- Zdjęcie z porządku obrad punktu 14.
Kto z Pan i Panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 14?
Proszę o podniesienie ręki i głosowanie na tabletach za zdjęciem pkt 14
Kto jest za? - 20 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie, w związku z tym ten punkt
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będzie zdjęty z porządku.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu czwartego
porządku obrad- Zdjęcie z porządku obrad punktu 15.
Kto z Pan i Panów radnych jest za zdjęciem z porządku obrad punktu 15?
Proszę o podniesienie ręki i głosowanie na tabletach za zdjęciem pkt 15
Kto jest za? - 20 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jednogłośnie, w związku z tym ten punkt
będzie zdjęty z porządku dzisiejszej sesji.
Czy są inne propozycje zmiany porządku obrad?
Radny Pan Tomasz Gordon – Chciałbym wprowadzić dodatkowy punkt w sprawie nadania
nazwy mostowi w miejscowości Tryszczyn. Tu już Pan przewodniczący zdecyduje
ewentualnie, jeżeli rada wyrazi zgodę, w którym miejscu, w którym punkcie dzisiejszych
obrad ten projekt byśmy rozpatrywali.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Kto z Pan i Panów radnych jest za
wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie nadania
nazwy mostowi w miejscowości Tryszczyn.
Proszę o podniesienie ręki i głosowanie na tabletach.
Kto jest za? - 20 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 1 głosów
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym 19 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się” wprowadzamy to do porządku obrad i proponuję, żeby to był punkt
12B.
Czy są inne wnioski?
Radny Pan Tomasz Skotnicki - W związku z moim zapytaniem na poprzedniej sesji w dniu 28
sierpnia w sprawie działalności Parku Przemysłowego w Koronowie. Wnoszę o wprowadzenie
do porządku obrad punktu związanego z prezentacją informacji przez Pana burmistrza o Parku
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Przemysłowym.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – W związku w tym, że punkt informacje
jest punktem 17. Stałym punktem. W związku z tym nie widzę potrzeb żeby można było to, żeby
nie mogło to być w tym punkcie. Nie wiem czy Pan burmistrz chce osobny punkt? Czy to może
być w punkcie Informacje? Jako pierwsze będzie Pan burmistrz mógł przedstawić.
Czy są inne propozycje?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Prosimy o wprowadzenie
autopoprawką 4 projektu uchwały budżetowej z racji zmian, które musiały wyniknąć
rozporządzeniami. Aby przekazać środki do poszczególnych instytucji w minioną środę. Dlatego
prosimy o wprowadzenie 4 projektu.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Myślę, że mamy tutaj wprowadzony
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Koronowo na rok 2019. W tym punkcie będziemy procedowali. Więc myślę, że ten punkt jest.
Natomiast, która poprawka zależeć będzie od zgodności z przepisami.
Czy są inne propozycje o dodatkowe wprowadzenie punktów do porządku obrad, bądź zdjęcie
z porządku obrad?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Proszę jeszcze o wprowadzenie,
zaraz przyniosę zapomniałem. Proszę o wprowadzenie jeszcze pod głosowanie uchwalenie dla
sejmiku kujawsko – pomorskiego w związku ze zmianami co do krajobrazu Jezior Byszewskich
i Zalewu Koronowskiego. Była zmiana bodajże przez Gminę Sicienko wprowadzona.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ale nie mamy tego projektu?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Mam gotowy, już po niego idę.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ale nie mamy tutaj tego projektu, więc
nie możemy wprowadzić.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Dobrze to proszę rozpocząć obrady.
Ja wprowadzę go podczas obrad sesji. Jak Pan przewodniczący woli.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Panie mecenasie czy mogę prosić o
interpretację? Bo na ten moment nie mamy projektu. Więc nie wiem czy możemy procedować
nad czymś czego nie mamy?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Tutaj Pan przewodniczący ma rację projekt powinien się
znajdować Natomiast Pan wiceburmistrz też ma rację, bo wnioski o zmianę porządku obrad
można składać w czasie całej sesji.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dobrze w związku z tym procedujemy
dalej.
Czy są inne wnioski? Nie widzę.
W związku z tym porządek obrad po zmianach będzie wyglądał następująco:
1.Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Sławomiry Polewanej.
4.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
5.Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
7.Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019.
10.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
11.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych

na terenie miasta Koronowa.
12.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw

ulicom w miejscowości Koronowo.
12a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
12b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w miejscowości
Tryszczyn.
13.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu

Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 - 2023.
14.

Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.

15.

Zapytania, wnioski i informacje.

16.

Składanie interpelacji.

17.

Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

18.

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
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Koronowie.
19.

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

20.

Zamknięcie obrad XIV sesji.

Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zarządzam 5 minut przerwy.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady po przewie.
Nieobecny radny Pan Olech Raddatz. Obecnych 19 radnych.
5. Przyjęcie protokołów z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu piątego
porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w
Koronowie?

Proszę

o

podniesienie

ręki

i

głosowanie

za

pomocą

tabletu.

Za? 19 głosów. W związku z tym protokół został przyjęty.
6.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Informacja stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu
7. Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła Informację z realizacji budżetu Gminy
Koronowo za I półrocze 2019 roku.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński otworzył dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon – Pani skarbnik. Jest taka pozycja plan
środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2019 r. jest tam 15
pozycji. Mnie interesuje pozycja 7 Gmina Koronowo, rachunek pomoc pogorzelcom w
Gościeradzu. Ja byłem organizatorem tego i tak chciałbym żebyśmy wiedzieli czy te środki
już są wykorzystane, czy one na 30 czerwca jeszcze były? Czy pogorzelcy skorzystali z tego?
Takie pytanie mam.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Tak, rzeczywiście z inicjatywy Pana radnego po tym
zdarzeniu, po tym incydencie założyliśmy rachunek bankowy, na który były wpłacane przez
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mieszkańców środki finansowe. Aktualnie środki te zostały w całości przekazane do Miejsko
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, który to udzielił zasiłku celowego
pogorzelcom. Na dzisiaj już tych środków nie mamy. Natomiast ponieważ my dostaliśmy
dokumenty od rodziny, która została dotknięta przez to zdarzenie losowe. Dosyć późno. Ja
nie pamiętam kiedy one wpłynęły. Te dokumenty musiały być poddane analizie. Czy
rzeczywiście dokumentują wydatki związane z usunięciem tych szkód. Został powołany
zarządzeniem burmistrza zespół. To zostało już zrobione. Okazało się, że środki rzeczywiście
odpowiadają kwocie poniesionych wydatków. Nawet te wydatki były znacznie wyższe. Ale my
przekazaliśmy całość do ośrodka pomocy społecznej, który to z kolei przekazał rodzinie
pogorzelców. Na dzisiaj jest ten rachunek bankowy zamknięty.
Na obrady sesji wrócił radny Pan Olech Raddatz. Obecnych 20 radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu ósmego
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 załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
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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”,
podjęła Uchwałę Nr XIV/126/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dziewiątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać.
W tym momencie ja poproszę Pana mecenasa. Ponieważ padł wniosek o to aby pod obrady
został wprowadzony projekt nr 4. W związku z tym, że ani projekt nr 3, ani projekt nr 4 nie były
procedowane przez żadną z komisji proszę o przygotowanie opinii prawnej pisemnej co do
możliwości procedowania na dzisiejszej sesji tego projektu.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 10 minut przerwy.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady po przerwie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał opinię prawną.
Opinia stanowi Załącznik Nr 5 niniejszego protokołu
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Przystępujemy do dalszej części procedowania nad punktem 9. Proszę o wprowadzenie
Pani Skarbnik Gminy 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?
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Ja nie wnoszę żadnych uwag do tych
poszczególnych danych, które tutaj zostały zaprezentowane. Bo przed autopoprawką bardzo
szczegółowo dyskutowaliśmy na komisjach. Dzisiejsze wyjaśnienia co do autopoprawki są
wystarczające. Natomiast ja tylko do jednego zapisu chciałbym się tutaj odnieść. Ja ten temat
już przegadywałem brzydko mówiąc z Panem burmistrzem Kazimierskim. To jest ta pozycja z
nakładek 300.000,00 zł zdjęte z 600.000,00 zł. zmieniła się trochę filozofia w zakresie budowy
nakładek. Ja nie ukrywam, że nie do końca zgadzam się w tą filozofią. Myślę, że powinniśmy
dyskutować dalej. Jednak ten temat tych nakładek asfaltowych podejmować. Zawsze w
poprzednich latach imponowała mi Gmina Dobrcz w tym zakresie. Faktem jest, że oni na ten cel
przeznaczali dużo wyższe środki finansowe. Ale jakoś to robili. Może warto pojechać do Gminy
Dobrcz i zapytać jak oni to robią. Bo jeżeli ktoś ma jakieś większe doświadczenia, to warto
byłoby zapytać. Bo ja jestem jednak zdecydowanym zwolennikiem uproszczonych procedur w
tym zakresie o ile można.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ja mam takie pytanie co do tego
samego punktu. Czy mógłbym uzyskać informację, bo przenosimy z inwestycyjnych na bieżące
rozumiem, tak? Czyli ten wskaźnik nam się zmienia. I teraz te 300.000,00 zł na co ma być
konkretnie przeniesione? Bo to tak wygląda troszeczkę. Zwiększamy, zabezpieczamy
300.000,00 zł, przenosimy rozumiem do spółki, tak? Na bieżące utrzymanie, czy uruchomiona
ma być inna procedura?
Zastępca burmistrza Pan Piotr Kazimierski - Znaczy się przenosimy te środki na bieżące
naprawy dróg. Mianowicie jest to spowodowane tym, iż na chwilę obecną udało się Panu
burmistrzowi zawrzeć umowę z Nadleśnictwem Różanna na dofinansowanie remontu ul. Leśnej.
My musimy wyłożyć środki. Po czym dostaniemy je z powrotem od nadleśnictwa. Więc musimy
mieć je zabezpieczone. Podobna sytuacja jest bodajże w ul. Spichlerzową. Już mówiłem na
poprzedniej sesji. Gdzie rozmawiamy tutaj z Biedronką nad wykonaniem ul. Spichlerzowej.
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Biedronka chce jak najbardziej partycypować „lwią” część kosztów jeżeli chodzi o remont tej
ulicy. Ale tutaj również my będziemy musieli to sfinansować. A będziemy po prostu otrzymywać
środki z powrotem od Biedronki po wykonaniu tego zadania.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Jeśli mogę do Pana wiceprzewodniczącego
Guzińskiego. Te inwestycje, jeżeli możemy w ten sposób mówić polegają właśnie na systemie
uproszczonym, czyli systemie nakładczym. Tylko po prostu jest to porozumienie.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński zamknął dyskusję.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 1
głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami „za”,
przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XIV/127/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na
rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
dziesiątego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę
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 załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Barbarę Koniarską.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Angelikę Walat.
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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 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”,
podjęła Uchwałę Nr XIV/128/19 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na
terenie miasta Koronowa.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
jedenastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Angelikę Walat..
Pani kierownik Angelika Walat przedstawiła projekt uchwały. Poprosiła o wprowadzenie
autopoprawki w uzasadnieniu uchwały wniosła o zapis zdania w brzmieniu „ Powyższe miało
na celu uregulowanie stanu prawnego granic nieruchomości oraz gruntu przyległego do
drogi gminnej działka nr 1098/3”. Wniosła również o zapis zdania w brzmieniu „ Z uwagi na
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powyższe za zasadne uznaje się uregulowanie stanu prawnego granic nieruchomości oraz
gruntu przyległego do drogi gminnej poprzez dokonanie zamiany gruntów pomiędzy Gminną
Spółdzielnią Koronowo a Gmina Koronowo.”
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński poprosił o dokonanie zmian i o
przekazanie ostatecznej wersji projektu. Ogłosił 5 minut przerwy.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński wznowił obrady sesji po przerwie.
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 jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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”,
podjęła Uchwałę Nr XIV/129/19 w sprawie zamiany nieruchomości położonych na
terenie miasta Koronowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw
ulicom w miejscowości Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dwunastego porządku obrad sesji, rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koronowo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Zatem projektu uchwały nie będziemy
odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik 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, więc zamykam dyskusję, przystępujemy
do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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”,
podjęła Uchwałę Nr XIV/130/19 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w
miejscowości Koronowo.
12a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu trzynastego
porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Wnoszę o to, by nie odczytywać
projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 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 przedstawiła projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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”,
podjęła Uchwałę Nr XIV/131/19 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
12b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w miejscowości
Tryszczyn.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu dwunastego
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w miejscowości Tryszczyn.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał projekt uchwały
Wprowadzono autopoprawkę § 2 brzmiał Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy. Brzmienie po autopoprawce Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Katarzyna Szulta - Romaniuk – Nie podważam tutaj w żaden sposób osoby księdza
Hamerskiego. Ani jego zasług, ani bohaterstwa. Doceniam Pana starania w tym zakresie.
Natomiast jedynie pragnę żeby stało się zadość formalnościom. Wiem, że mieszkańcy jak
również organizacje z terenu Gminy Koronowo maja propozycje również nazw dla tego mostu.
Jedynie chodzi mi o to żeby mogli się wypowiedzieć w tym zakresie. Chodzi mi również o to
żeby to przesunąć w czasie, żeby mieszkańcy mieli ta możliwość i wypowiedzieli się.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon – Ja pozwolę sobie

na to pytanie

odpowiedzieć, ponieważ tą interpelację to ja złożyłem dość dawno i dostałem odpowiedź od
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy 27 marca 2018 r. Trochę czasu
upłynęło. I tutaj za 5 minut jak my mamy już tutaj przygotowane uchwały ktoś się w Tryszczynie
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obudził i chciałby tu. Ja nie będę tego dalej komentował. Mają do tego prawo. Natomiast kto
dzisiaj był we Wtelnie i w Tryszczynie na uroczystościach z okazji pomordowanych, więc mógł
się przekonać jak ta sprawa wygląda. Ja tutaj pozostawiam to wszystko radnym. Ponieważ tak
jak dyrektor powiedział nie kto inny a rada miejska, czyli radni podejmują uchwałę. Tyle mojego
wyjaśnienia.
Radna Katarzyna Szulta – Romaniuk – w marcu była mowa, że wstrzymujemy się z
procedowaniem tej nazwy do momentu kiedy most na rzece Brda zostanie ukończony. Fakt, że
te prace już dobiegają końca. Natomiast no nie zostały podjęte, no tutaj działania informacyjne
dla mieszkańców w tym zakresie.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja chciałabym poprzeć wniosek i tą uchwałę, którą
przygotowała Pan wiceprzewodniczący Gordon. Chce powiedzieć, że byliśmy dzisiaj na tej
uroczystości we Wtelnie. Potwierdza to, że ta historia ma duże znaczenie. Jakby przekazywana
jest w pokolenia na pokolenie. Każda inna nazwa może wskazywać to jakbyśmy chcieli
pozostawić właściwie ta historię naszym dzieciom. A już naprawdę nie dużo osób żyje z tego
okresu i upamiętnienie właśnie tym imieniem księdza Hamerskiego uważam za bardzo zasadne.
Radna Katarzyna Szulta – Romaniuk – Jeszcze raz pragnę podkreślić, że nie podważam tutaj
postaci księdza Hamerskiego. Ani wartości historycznej. Pragnę zauważyć, że jest na
cmentarzu wojennym już obelisk poświęcony księdzu Hamerskiemu. Jak również jest ulica
księdza Hamerskiego w Tryszczynie. Także ksiądz Hamerski już został upamiętniony.
Natomiast ja mam pytanie do Pana przewodniczącego czy wpłynęły do biura rady inne
propozycje i czy Panie burmistrzu również wpłynęły do Pana inne propozycje?
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Pod interpelacją mamy tutaj zawartych
kilka propozycji, wpłynęły. Tak odnośnie nazwy tego mostu imieniem księdza Jana
Hamerskiego. Następna propozycja jest skierowana do Burmistrza Koronowa. Jest propozycja
aby nazwać ten most imienia Leona Wyczółkowskiego. Dalej mamy most bluszczowej rzeki. Na
ten moment mamy Leona Wyczółkowskiego, księdza Hamerskiego i bluszczowej rzeki. I jeszcze
imienia pomordowanych z 1939 roku. Czyli 4 są propozycje.
Radny Pan Maciej Szlagowski- Ja mam pytanie do Pana mecenasa czy przepis mówiący, że
rada ma kompetencje nadawania nazw ulic, mostów tyczy się też mostu takiego specyficznego
jakim jest wiadukt? Przypominam, że powstał tez wiadukt na drodze krajowej nr 25, który
znajduje się bliżej obecnego miejsca upamiętnienia. Może takie salomonowe rozwiązanie, że
most nad rzeką Brdą nadać jedną nazwa. A wiadukt, który wiem, że dzisiaj nie ma nazwy nadać
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nazwą może tutaj tą , która jest w interpelacji Pani sołtys i pewnej grupy mieszkańców
Tryszczyna.
Radna Katarzyna Szulta – Romaniuk - To jeszcze tu w tym kontekście Panie radny jeszcze
są 2 ronda tam w pobliżu. Także też możemy je nazwać. To akurat 4 obiekty i 4 nazwy.
Mecenas Pan Rafał Bułka – Jeżeli most jako budowla znajduje się w ciągu drogi to tak rada w
ramach kompetencji do nadawania nazw dróg ma kompetencje tez żeby nazwać ten most,
wiadukt i obojętnie każdą budowlę, która się znajduje w ciągu drogi i stanowi tej drogi element.
Natomiast ja tylko chciałem zwrócić uwagę. Nie porządkując w żaden sposób kompetencji
organów. Ale mamy teraz do czynienia z sytuacja, w której mamy wykazana inicjatywę
uchwałodawczą radnego. I będą Państwo decydowali o uchwale w tym kształcie, w którym
zaproponował ją radny. Więc możecie po prostu głosować albo „za” albo „przeciw”. Niestety nie
można tego przesunąć w czasie w żaden sposób. I to głosowanie będzie decydowało o dalszych
losach tej interpelacji albo ewentualnych konsultacji. Niemniej jednak to jest inicjatywa
uchwałodawcza radnego, która mu przysługuje zgodnie ze statutem. Skoro Państwo przyjęli ją
pod obrady no to musicie ją głosować albo na tak albo na nie.
Zastępca Burmistrza Pan Sławomir Marszelski – Ja uważam, że pomysł Pana radnego
Szlagowskiego jest taki iście salomonowy. Tylko jedna uwaga to już później do wyjaśnienia. Nie
jestem do końca pewny, bo zwróćcie uwagę cmentarz to już jest w Sicienku i prawdopodobnie
ten wiadukt też będzie w Sicienku. I tam będzie właściwa Gmina Sicienko.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 1
głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami „za”
przy 2 głosach „wstrzymujących się” i 1 głosie „przeciw” podjęła Uchwałę Nr
XIV/132/19 w sprawie nadania nazwy mostowi w miejscowości Tryszczyn.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński ogłosił 5 minut przerwy.
Po przewie przewodniczący rady wznowił obrady sesji.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Bardzo proszę o wprowadzenie pod
obrady projektu uchwały sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie obszaru
chronionego krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich. Uchwalaliśmy to dwa miesiące temu.
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Jednak Gmina Sicienko składała swoje wnioski. Tak są wszystkie uchwalone. Z naszej
perspektywy i, że tak powiem z naszych żądań i oczekiwań nic się nie zmieniło, żeby nie
wstrzymywać pracy dla sejmiku wojewódzkiego bardzo prosimy o przyjęcie tej uchwały.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Kto z Pan i Panów radnych jest za
wprowadzeniem tego do porządku obrad?
Proszę o podniesienie ręki i głosowanie na tabletach. Proszę o przeliczenie głosów Panów
wiceprzewodniczących.
Kto jest za? - 20 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
12c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior
Byszewskich.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał 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 jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - chciałbym bardzo serdecznie
podziękować radnym za szybką akcję i przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami „za”,
podjęła Uchwałę Nr XIV/133/19 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Rynny Jezior Byszewskich.

13.

Rozpatrzenie projektu w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w

Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023.
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Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał opinię zespołu opiniującego
kandydatów na ławników z dnia 19 września 2019 roku, następnie przystąpiono do wyboru
Komisji Skrutacyjnej.
Przeprowadzono głosowanie
W skład Komisji Skrutacyjnej weszli :
1.Elżbieta Mojzesowicz
2.Sławomira Polewa
3.Artur Koper
Nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjaej Na przewodniczącą wybrano radną Elżbietę
Mojzesowicz. Po odczytaniu zasad głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do
przeprowadzenia tajnego głosowania nad kandydaturą Bogumiły Teresy Borowicz
Radny Pan Henryk Borowicz wyłączył się z głosowania nad zgłoszoną kandydaturą żony - Pani
Bogumiły Teresy Borowicz.
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do głosowania nad kolejną zgłoszoną kandydaturą
Pani Iwony Kazimiery Nowickiej.
Po przeprowadzonych głosowaniach Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Elżbieta
Mojzesowicz poprosiła o przerwę.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński zarządził przerwę..
W związku z faktem, że w trakcie przerwy Komisja Skrutacyjna otworzyła urnę do głosowania
i rozpoczęła liczenie głosów Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński zarządził
powtórne głosowanie nad wyborem ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję
2020 – 2023.
Komisja Skrutacyjna rozpoczęła ponowne wybory.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia tajnego głosowania nad kandydaturą
Bogumiły Teresy Borowicz.
Radny Pan Henryk Borowicz wyłączył się z głosowania nad zgłoszoną kandydaturą żony - Pani
Bogumiły Teresy Borowicz.
Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do głosowania nad kolejną zgłoszoną kandydaturą
Pani Iwony Kazimiery Nowickiej.
Po przeliczeniu głosów przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół z glosowania.
Protokół Komisji Skrutacyjne i karty do głosowania stanowią Załącznik Nr 6 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński odczytał Uchwałę Nr XIV/19 rady
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Miejskiej w Koronowie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w
Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023.
14. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu czternastego,
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

7 do niniejszego

Protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy są jakieś pytania do sprawozdania?
Nie widzę, dziękujemy Panie Burmistrzu.
15. Zapytania, wnioski i informacje
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przechodzimy do punktu piętnastego
porządku obrad sesji: Zapytania, wnioski i informacje.
- Proszę kto z Pań, Panów Radnych ma jakieś zapytania, wnioski, informacje?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski przedstawił informację na
dotyczącą Parku Przemysłowego w Koronowie.
Informacja stanowi Załącznik Nr 8 niniejszego protokołu.
Radny Pan Tomasz Skotnicki- Ja już nic więcej nie chce mówić, bo to co usłyszałem to
zatkało mnie. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy zwiększyć środki w budżecie na inwestycje.
Tutaj radni zgłaszali i zgłaszają poszczególne wnioski. Tym bardziej na etapie teraz tworzenia
budżetu. Więc czy może jeszcze trochę dziegciu do tego wszystkiego? Czy już coś więcej
wiemy jeszcze?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Znaczy się z informacji, które
posiadamy takiego wsparcia ze strony powiatu, czy przemysłowej izby tak jak Pan powiedział,
żeby wpływały do nas dodatkowi inwestorzy nie odnotowaliśmy.
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Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ja tylko powiem tak. Państwo
mieliście miesiąc na przygotowanie i tak jak Pan powiedział rzeczywiście z wielką złośliwością
przygotowany ten materiał z uśmiechami. Ja oczywiście się zgadzam. Natomiast warto
byłoby zajrzeć kiedy ten plan był przygotowany i kiedy był przyjęty? Nie był on przyjęty przeze
mnie za mojej kadencji. Myślę, że warto jest sięgnąć do genezy. Wtedy jeszcze za Pana
burmistrza Michalaka był przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego na Park
Przemysłowy właśnie w tym zakresie. Natomiast później myśmy niestety nie mogli dokonać
zamian gruntów. Ponieważ jak była zmieniona jego rola czyli z roli na teren zainwestowany
kwoty były inne. Ale oczywiście wiele jest elementów, które mówią o tym, że chociażby nie
można pobierać opłaty adiacenckiej wtedy kiedy nie jest skończona cała inwestycja. Tutaj nie
mamy zakończonej całej inwestycji. Są to pewne etapy i myślę, że informacja o tym jeżeli
mówimy o poniesionych nakładach to myślę, że warto też jest powiedzieć o tym, że
poniesione nakłady przez gminę to nie są kwoty 5 mln zł tylko to są razem z
dofinansowaniem. I wiele innych przekłamań, które się tutaj pojawiły. Ale to kwestia jest myślę
nawet do głębszej debaty, do której ja oczywiście postaram się stanąć. Jeżeli będę miał
możliwość również wglądu w te dokumenty.
Proszę Pan radny Olech Raddatz
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – A czy ja mógłbym się odnieść do
kwestii…
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Jeżeli mogę, udzieliłem głosu Panu
radnemu.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja mam trzy zapytania. Panie burmistrzu na sesji czerwcowej
zadałem pytanie dotyczące poszkodowanych gmin w nawałnicach na południu naszego
kraju. Powtarzam to pytanie, czy Gmina Koronowo poczyniła jakieś kroki dotyczące pomocy
poszkodowanym w myśl zapewnienia Pana burmistrza o pomocy ze strony naszej gminy?
Zadałem takie krótkie pytanie tez chyba na poprzedniej sesji. Pan burmistrz powiedział, że
tak, że mamy pewien pomysł, że będziemy pomagali. Więc oczekuję na odpowiedź. Czy to
się zadzieje?
Drugie moje pytanie. Mieszkańcy nadal żądają umieszczenia kamery w taki miejscu, aby
widoczny był zarząd gminy, a nie plecy zarządu. Proszę o odpowiedź kiedy kamera zostanie
usytuowana w odpowiednim miejscu? Pani Mirka Holka zadała kiedyś to pytanie. Czytałem
odpowiedź, że to są to problemy techniczne, że Państwo pracujecie. A spytałem na
poprzedniej sesji pana Michała Szałkowskiego. Mówił, że wystarczy tylko 8 metrów
przewodu. Postawić ją tutaj nad mikrofonem i żaden problem. Czeka tylko na polecenie.
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Następne moje zapytanie. Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej ilości pracowników,
którzy zostali od początku kadencji, kiedy Pan objął urząd, zwolnieni z pracy, którym nie
została przedłużona umowa o pracę lub sami wypowiedzieli umowę o pracę oraz ilu
pracowników przebywa na długotrwałym chorobowym zwolnieniu lekarskim? Proszę podać
jakich stanowisk to dotyczy?
Radny Pan Maciej Szlagowski – Ja bym chciał, jeżeli mogę Panie przewodniczący. Bo my
jesteśmy cały czas w punkcie zapytania, wnioski i informacje. Wywołany wcześniej temat
prezentacji, którą oglądałem z zaciekawieniem i mam takie trzy pytania. Może tutaj po części
padła odpowiedź. Z tego co mnie pamięć nie myli plan była z 2004 roku. to wiem jako
przewodniczący komisji. Czyli jeszcze przed, że tak powiem za burmistrza Michalaka z
szacunkiem był on procedowany i uchwalony przez radę i tutaj moja taka uwaga, a nie żadna
złośliwa. Plan uchwalony tak jak doskonale wszyscy wiemy jak tu zasiadamy powierza się
wykonanie burmistrzowi. Niezależnie, który burmistrz jest, ten plan musi wykonać. Chyba, że
uchwałą rady byśmy zmienili plan. Czy inaczej uchwalili inny plan w tym miejscu. Ale no raczej
już dzisiaj zmienić przeznaczenia tego terenu nie można. Więc zadaniem gminy, to tak
powiem trochę zawodowo jest niestety teraz wykonanie uzbrojenia i tu wiąże się moje pytanie
do burmistrza. Z racji trwałości pozwolenia na budowę chciałbym informacje do kiedy mamy
ważne pozwolenia na budowę? I czy Panowie przewidujecie dalszy etap? Choćby wykonania
jakiś drobnych prac, aby tego pozwolenia nie utracić? Bo uważam to by było całkowitą
bezmyślnością. Co do różnych tutaj wniosków co do tego nie będę się wypowiadał. Bo nie
mam na ten temat wiedzy. Co do tych trzech koncepcji i że wybrano najgorszą. Natomiast
mnie interesuje bardziej proces inwestycyjny. Czyli żeby nie utracić pozwolenia na budowę.
Co do jeszcze, jak pamięć moja mnie nie myli. Jak w 2013 chyba Pani Brygida, 2013 z tego
co pamiętam było dofinansowanie. Gmina musiała wydzierżawić areał żeby to
dofinansowanie dostać. Ponieważ wymóg chyba formalny był chyba minimum 2 hektary i
niestety to było ten 1,66. Więc żeby w ogóle startować w tym należało to zrobić. I w tym celu
pewnie Panie przewodniczący też była taka decyzja. Ale też z tego co mnie pamięć nie myli
tak to się. Wracając do moje pytania głównego. Bo to co było wiemy. Pytanie co dalej? Co
Panowie chcecie dalej robić z tym i czy choćby nawet na dzień dzisiejszy wykonanie jakiś
100 metrów sieci, żeby cały czas utrzymać pozwolenie na budowę w mocy.
Radna Pani Mirosława Holka – Zapytanie do Pana burmistrza jak wygląda sprawa projektu
budowy chodnika ul. Akacjowej we Wtelnie. Tutaj taka propozycja, może warto przedłużyć
kanalizację przed zrobieniem chodnika.
Drugie zapytanie- W związku z otrzymaniem dofinansowania do karetki mam do kiedy
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karetka musi być, zostać zakupiona, wyposażona i zostać wprowadzona do użytki i drugie
pytanie w tej kwestii to czy to będzie dodatkowa karetka czy wymienimy tylko aktualną w SP
ZOZ?
Trzecie zapytanie- Jaki jest kosztorysowy koszt modernizacji dróg Dziedzinek – Mąkowarsko
i Stary Dwór - Bytkowice? Jakie kwoty wyszły z przetargu na ich wykonanie i do kiedy muszą
być wykonane? Aby otrzymać dofinansowanie i w jakiej kwocie ono będzie?
Wniosek- Ponawiam prośbę o przejście dla pieszych na drodze krajowej 25 w okolicach
skrzyżowania z ul. Koronowską we Wtelnie. Zgłaszałam już ten problem ale Państwo źle
zinterpretowaliście, ponieważ ul. Wyczółkowo ma dwa skrzyżowania na drodze krajowej 25.
Wniosek kolejny – proszę o przesunięcie tablicy z obszarem zabudowanym na ul. Akacjowej
we Wtelnie. W tej chwili obszar zabudowany nie obejmuje wszystkich zabudowań na tej ulicy,
a kierowcy nagminnie przekraczają tam prędkość.
Kolejny wniosek – Odczytam, my niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Koronowie składamy
wniosek o wprowadzenie do budżetu na rok 2019 – 2020 zadania inwestycyjnego pn. Budowa
boksu garażowego przy remizie we Wtelnie. Na w/w zadanie jest wykonany projekt
budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Proponujemy na rok 2019 kwotę 10.000,00 zł. a
pozostała kwota 350.000.000,00 zł na rok 2020. Proponujemy termin wykonania określić na
koniec września 2020 roku. Podpisało się jedenastu radnych. W związku z tym Panie
przewodniczący prosiłabym aby przegłosować ten wniosek przez radnych.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Nie możemy przegłosować. On jest
podpisany przez jedenastu radnych i skoro składamy wniosek do Pana burmistrza, to w tej
wersji jest złożony. I myślę będzie przekazana informacja czy będzie realizowany czy nie.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ja mam jeszcze tutaj takie pytanie też nawiązując do tego
o co zapytał Pan Szlagowski. Bo tak troszeczkę wcześniej, uprzedził mnie w tym temacie. W
związku z tym, że podejmujemy decyzje dotyczące inwestowania. Prosiłbym o uzupełnienie
o możliwości tego na ile gmina jest w stanie na dzień dzisiejszy dokonać wykonania kolejnych
etapów inwestycji, które są rozpoczęte żeby cała inwestycja w park miała w ogóle jakikolwiek
sens do tego żeby przyniosło to efekt. Ba na dzień dzisiejszy widzimy, że efekty są żadne.
Kolejne pytanie jest takie. Kolejne pieniądze wkładane w park czy przyniosą jakiekolwiek
efekt, kiedykolwiek? Bo w budżecie mamy zapisane po raz kolejny od roku 15, 16. Kolejne
miliony 3,4. Bodajże do 6 mln w budżecie co roku się pojawia. Z tego jest realizowane
niewiele. Oprócz tych 5 mln, które zostały już wpompowane w park. Czy w ogóle jakiekolwiek
dalsze pompowanie pieniędzy ma jakikolwiek dalej sens? To jest podstawowe pytanie
dotyczące w ogóle funkcjonowania parku i naszego budżetu.
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Radna Pani Małgorzata Szymczak – W sprawie dróg gminnych w sołectwie Samociążek ul.
Nad Kanałem i ul. Igrzyskowa. W imieniu mieszkańców Sołectwa Samociążek oraz swoim
zwracamy się z wnioskiem do Pana burmistrza o przekazanie w formie ustnej oraz pisemnej
wyczerpujących informacji dotyczących aktualnego etapu prac prowadzonych przez włodarzy
gminy w celu wykonania nawierzchni asfaltowych na w/w ulicach. Wnioskuje również o
zagospodarowanie w przyszłorocznym budżecie kwoty potrzebnej do realizacji celu czyli
wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Nad Kanałem oraz ulicy Igrzyskowej.
W sprawie wiaty przystankowej u zbiegu ulic Olimpijskiej i Kamiennej. Wnioskuję w imieniu
mieszkańców Sołectwa Samociążek o rozpoczęcie działań mających na celu pilne
postawienie wiaty przystankowej u zbiegu ulic Olimpijskiej oraz Kamiennej w Samociążku.
Wniosek motywuję zbliżającą się zimą oraz otwartą przestrzenią , na której znajduje się
przystanek. Korzystający z przystanku użytkownicy narażeni są na działania niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
Trzeci wniosek dotyczy wycinki czterech martwych topoli w Sołectwie Samociążek.
Wnioskuję w imieniu mieszkańców Sołectwa Samociążek o podjęcie działań mających na
celu wykonanie wycinki czterech martwych topoli. Znajdują się one na terenie bezpośrednio
przylegającym do Kanału Lateralnego rzeki Brdy od strony ulicy Nad Kanałem. W/w drzewa
stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców ich posiadłości oraz Kanału
Lateralnego.
Ostatni czwarty wniosek. W imieniu użytkowników drogi Nad Kanałem oraz mieszkańców
Samociążka wnioskuję o podjęcie działań mających na celu poinformowanie mieszkańców o
częstotliwości w ciągu roku kalendarzowego oraz kryteriów branych pod uwagę przy
bieżącym utrzymaniu drogi Nad Kanałem. Ponadto z powodu licznych zagłębień w drodze
wnioskujemy o jak najszybsze wykonanie robót mających na celu wyrównanie głębokich
ubytków w drodze.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon – Ja ma prośbę może taką więcej. W
imieniu mieszkańców tych wniosek, które korzystają z wiejskiego ośrodka zdrowia, lekarza
rodzinnego w Tryszczynie. Chodziłoby o to żeby Pan burmistrz zwrócił się do wojewódzkiego
zarządu dróg wojewódzkich o wykonanie tam zjazdu z tej szosy do ośrodka. Ponieważ w tej
chwili ten zjazd jest w takim stanie, że no można uszkodzić samochód. Jest to jeden z
wniosków. Kolejny już wiejskiego zebrania w Tryszczynie. Odbyło się ono w tym roku.
podobny wniosek był w poprzednim i miałbym taką prośbę tu do Pana burmistrza. W trybie
pilnym.
Radny Pan Piotr Mitera – Ja mam cztery wnioski oraz dwa zapytania.
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Pierwszy wniosek- Wnoszę o podjęcie przez Burmistrza Koronowa działań mających na celu
walkę ze smogiem. Poprzez prowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej
szkodliwości smogu, sposobów spalania węgla bardziej ekonomicznego i ekologicznego oraz
popularyzacji alternatywnych źródeł pozyskiwania energii cieplnej.
Kolejny wniosek – Wnoszę o podjęcie przez Burmistrza Koronowa działań mających na celu
promocję miejscowych organizacji pożytku publicznego i zachęcenia mieszkańców także
sezonowych do przekazywania im 1% podatku PIT w następnym sezonie za rok podatkowy
2019.
Wnoszę o podjęcia działań przez Burmistrza Koronowa działań dotyczących wykorzystania
w placówkach oświatowych na terenie Gminy Koronowo pakietu oprogramowania i narzędzi
firmy Microsoft pn. Office 365 w wersji A1 . Czyli całkowicie bezpłatnej dla nauczycieli i
uczniów.
Kolejny wniosek- Składam wniosek o podjęcie przez Burmistrza Koronowa działań mających
na celu poprawę jakości usług świadczonych przez ZGKiM Sp. z o.o. związanych z
administrowaniem cmentarza komunalnego. Wniosek kieruję po skardze mieszkanki
Koronowa. Treść w załączniku odczytam- Składam skargę na ZGKiM. Jako administratora
Cmentarza Komunalnego za zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań. Podstawa
prawna art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego. Na Cmentarzy Komunalnym w
tym roku nic nie jest robione. Trawa i krzaki wyrosły ogromne wiosną, bo była dobra pogoda.
Latem słońce trawy wypaliło i zostały suche kikuty. Jest brudno. Wcześniej były konewki,
grabie teraz wszystko pochowali. Wprowadzone zostały opłaty za miejsce na cmentarzy, za
wjazd, za wieńce na grobach. Na co idą pieniądze. Na cmentarzy parafialnym panuje ład i
porządek. Zawsze jest osoba, która zamiata, dba o czystość. A Cmentarz Komunalny jest
zaniedbany. Kiedyś było inaczej. Często nawet w zeszłym roku coś było robione. A teraz nic
tylko biorą pieniądze. A ja się pytam na co idą te pieniądze? Na nagrody dla ZGKiM. Proszę
radnych weźcie się za nich. Zbliża się 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych. Rodziny
przyjdą będzie wstyd. Ja byłam w ZGKiM, ale Panie się tylko uśmiechają i mnie zbywają. A
do Pana prezesa dostać się nie mogę. Bo ponoć nie przyjmuje. Pieniądze dalej biorą i łaskę
robią. Pisałam też do gminy i nic. Państwo radni proszę o zainteresowanie się tą sprawą. Z
góry dziękuję i pozdrawiam. I podpis mieszkanki.
Teraz zapytania – Na jakim etapie jest sprawa przejęcia przez Gminę Koronowo plaży w
Samociążku?
Drugie zapytanie – W trakcie prowadzenia sprawy zadłużenia powstałego wobec wspólnoty
mieszkaniowej Samociążek 7 – szkoła. Zatrudniony został rzeczoznawca mający
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przeanalizować kwestię wymiany pokrycia dachowego na budynku wspólnoty. Proszę o
informację jaki był koszt usługi rzeczoznawcy? I czy przeprowadzona analiza wpłynęła
pozytywnie na przyspieszenie spłaty zadłużenia?
Radna Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ja mam zapytanie odnośnie wiaty przystankowej w
Sołectwie Tryszczyn przy ul. Podmiejskiej. Na jakim etapie jest realizacja budowy i czy w
ogóle powstanie ta wiata autobusowa przy ul. Podmiejskiej w kierunku do Bydgoszczy.
Wcześniej już zgłaszałam wniosek w tym zakresie. Ale no jest już jesień pogoda taka, że
dzieciaki już tam mokną ale tylko w tym jednym kierunku. Tam była ta kwestia ze ścieżką
rowerową i przebudową.
Radny Pan Henryk Borowicz – Ile zostało niepobranych opłat adiacenckich związanych z
działalnością parku przemysłowego?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Na wniosek Pani Iwony Madziąg członka komisji
infrastruktury i transportu publicznego zwracamy się z prośbą o podjęcie rozmów. Do Pana
burmistrza się zwracamy. O podjęcie rozmów z PKS-em Chojnice na temat problemu
zgłaszanego przez mieszkańców Mąkowarska i okolic o konieczności przedłużenia połączeń
na trasie Tuchola – Mąkowarsko. Jest tam część autobusów, która dojeżdża tylko do
miejscowości Pruszcz, gm. Gostycyn. Co zmusza pasażerów do konieczności czekania kilka
godzin na następne połączenia. Bądź pokonania trasy pieszo z Pruszcza do Mąkowarska
droga wojewódzką 237 bez pobocza. Znaczna ilość osób dojeżdża na tej trasie do szkół oraz
miejsc pracy. Komisja po rozmowach z mieszkańcami sugeruje aby przedłużyć do
Mąkowarska. Kilka istniejących już połączeń kursujących obecnie tylko do miejscowości
Pruszcz. rozwiązanie tego problemu może przynieść znaczne korzyści między innymi
umożliwiając podjęcie pracy w naszej gminie osobom z gmin sąsiadujących, które do tej pory
były ograniczone brakiem dojazdu.
Radna Pani Mirosława Holka – W związku ze złożonymi wnioskami 28 sierpnia na sesji w
sprawie kontroli spółki ZGKiM informuję, że otrzymałam wymijające i niepełne odpowiedzi.
Ale również otrzymałam kolejny anonim. No to należy do obowiązków. Powinnam to
odczytać. Jeszcze jeden będzie. Już uprzedzam.
Szanowna Pani radna Mirosława Holka. My spora część pracowników ZGKiM w pełni
utożsamiamy się z wnioskami, które wysunęła Pani na sesji rady miejskiej 28 sierpnia 2019
r. Pani radna w końcu ktoś nie bał się i zabrał głos w sprawie spółki. Niektórzy z nas pracują
w zakładzie ponad 20 lat i takiego bałaganu jeszcze nie widzieli. Wstyd i hańba nowym
włodarzom, którzy doprowadzili do takiego stanu. Nowy prezes ze zwykłymi pracownikami
nawet nie chce rozmawiać. A poza tym na ogół go nie ma. Wydziały toną w długach i
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problemach. Nie ma perspektyw na podwyżki dla pracowników, ani na rozwój firmy. Oprócz
ulubieńca Pana burmistrza kierownika drogówki, dla którego są zawsze awanse i podwyżki.
Młodzi pracownicy odchodzą, a starzy fachowcy szukają pracy. Rotacja jest ogromna.
Zgadzamy się, że w wydziale drogowym jest źle i wynik wydziału pogrąża spółkę. Prosimy
radnych, komisje komunalna lub komisję rewizyjną żeby skorzystali ze swoich uprawnień i
skontrolowali spółkę, która jest przecież własnością gminy. Może jeszcze da się coś
uratować. Przepraszamy ale nie ujawniamy jeszcze naszych danych osobowych z obawy
przed konsekwencjami lub zemstą przełożonych i właścicieli spółki. Z poważaniem. Ludzie,
którym na sercu leży dobro spółki. To jest jedno właśnie pismo. Może tutaj Pan Artur Koper,
Pan radny udzieli nam jakiejś odpowiedzi? Może się odezwie, ponieważ drugie pismo dotyczy
z kolei Pana Radnego Macieja Szlagowskiego i Pana radnego Olecha Raddatza.
Pierwsze pytanie do Panów radnych. Rozliczenie czasu pracy radnych Macieja
Szlagowskiego i Olecha Raddatza w zakresie w jakim w czasie pracy spółki uczestniczą oni
w pracach komisji rady miejskiej i sesjach rady miejskiej. Konieczne jest też ustalenie czy
korzystają ze zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym czy też na innych zasadach. Jeśli tak to jakich?
Drugie pytanie- Zasady wykorzystywania przez radnych Macieja Szlagowskiego i Olecha
Raddatza samochodów służbowych Citroen Berlingo, Fiat Fiorino. Nadmieniamy, że
jesteśmy w dyspozycji przekonujących materiałów wskazujących, że Pan radny Szlagowski
korzysta z samochodu w dni wolne od pracy. Nawet przewozi w nim fotelik dziecka. Podobnie
jak Pan Raddatz parkuje samochód w miejscu zamieszkania poza godzinami pracy spółki w
dni wolne od pracy. Porusza się nim na terenie gminy odwiedzając członków rodziny.
Liczymy, że przedstawi nam Pani informacje w tych sprawach.
Kolejne pytanie dotyczy jakie stanowisko jest klubu Ziemi Koronowskiej. Ja nie wystąpiłam z
wnioskami o kontrole w ZGKiM jako klub Ziemi Koronowskiej tylko jako radna rady miejskiej.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - W związku z próbą, albo nie wiem
zamiarem przeczytania skargi, która wpłynęła do Pana przewodniczącego na mnie w sprawie
wytrucia pszczół. Bo tutaj Pan proponował polubowne załatwienie, spotkanie z Panem, który
rzekomo by to uczynił, itd. więc tak informacyjne sprawa uważam jest zakończona. Spotkałem
się z owym obywatelem, którego pomówiła telewizja, ale nie ja. Widziałem tez opinię
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy. Jasno wynika z
niej, iż kontrolowany zastosował środki ochrony roślin zgodne z etykietą stosowania. A
terminy zabiegów były prawidłowe. W wyniku kontroli, w oparciu o ustawę o środkach ochrony
roślin nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Jeśli mogę nadmienić to chciałbym tutaj
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Pana Ł. serdecznie przeprosić, że musiał interweniować w swojej sprawie w taki sposób.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski - Jak na pewno większość wie w dniu 5
października mamy na terenie naszej kochanej gminy MTB maraton rowerowy. Oczywiście
serdecznie wszystkich jeszcze zapraszamy do uczestnictwa. Cały czas jeszcze można się
zapisywać na naszej stronie, robić to online, bądź dzień przed rozpoczęciem rajdu zgodnie z
regulaminem już na miejscu. Uczulamy tylko, że tego dnia czyli 5 października pomiędzy
godziną 10.00 i 17.00 to mogą wystąpić drobne utrudnienia w ruchu.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Prośba o informację ze strony Rady Nadzorczej ZGKiM.
Prosimy Pana Jacka Olecha, Pan Jacek Olech prosił o to, żeby mógł dostać głos w celu
udzielenia informacji dotyczącej działalności spółki gminnej ZGKiM.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Pan Jacek Olech jako kto?
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Członek Rady Nadzorczej.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dobrze to będziemy pytać Państwa
radnych. Ale jeszcze wcześniej był głos Pana Bogdana Drozdowskiego.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Otóż zgodnie ze Statutem
Gminy Koronowo to radni udzielają głosu osobie, która nie ma wprost uprawień do zabrania
głosu. Ja mogę tylko powiedzieć, że domyślam się z jaką tutaj Pan przyszedł sprawą. Będzie
to sprawa Wspólnoty Mieszkaniowej Samociążek i muszę powiedzieć po kontaktach, które
miały miejsce to będzie prawdopodobnie wystąpienie ok. godzinne, wielowątkowe. Z różnego
rodzaju tematami, do których bardzo trudno się odnieść. Bo z trudem, że tak powiem
zbieramy dokumenty w tej sprawie. Też rzeczony Pan ma bardzo wysokie wymagania
dotyczące uprawnień do udzielania odpowiedzi oraz co do ochrony danych osobowych nie
wiem czy w jakikolwiek sposób bardziej konkretny będzie mógł się odnieść tutaj na tym
posiedzeniu rejestrowanym bądź co bądź do bardziej szczegółowych treści. W związku z
ochroną danych osobowych. Może Państwu powiem tylko tyle, że sprawa jest w trakcie. I
jako spuentowanie mogę powiedzieć, że na wezwaniu z 27 sierpnia 2019 r. do
przedstawiciela wspólnoty o określone dokumenty. To wezwanie było doręczone 3 września
2019 r. termin był siedmiodniowy, chodziło o dostarczenie dokumentów. Natomiast ten Pan
bez zapowiedzenia wcześniejszego pojawił się u nas 19 września. Istotne nie przyniósł
żadnych dokumentów, a jego wystąpienie miało gdzieś około półtorej godziny czasu zajęło i
niewiele niestety wniosło do sprawy.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dokładnie zdaje sobie sprawę, że
żeby udzielić głosu osobie nie będącej radnym bądź przewodniczącym zarządów OKSM czy
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sołtysom, którzy mają do tego prawo. Musi w tym momencie taką zgodę wydać rada w
głosowaniu. W związku z tym o to miałem zamiar zapytać i mam zamiar zapytać. Ponieważ
Pan zgłosił taką chęć i będziemy to głosowali. Natomiast będę prosił żeby wystąpienie było
zwięzłe, tematyczne i nie dłuższe niż 5 minut. W tym momencie jeżeli mogę to określić. A
mam do tego prawo i później przejdziemy do informacji, jeżeli chodzi o Pana Jacka Olecha.
Radni w głosowaniu 17 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” udzielili
głosu Panu Bogdanowi Drozdowskiemu.
Pan Bogdan Drozdowski – Nazywam się Bogdan Drozdowski. Jestem współwłaścicielem.
Jednym z trzech współwłaścicieli nieruchomości w Samociążku, położonej przy ul.
Olimpijskiej 26. To jest budynek dawnej szkoły, która została zamknięta w roku 2003. Lokale
zostały wykupione, po 1/3 udziałów ma każdy z trzech właścicieli. Jednym z tych
współwłaścicieli jest Gmina Koronowo. Ma stosunkowo największą, ale proporcjonalnie 1/3
udziałów. Problem polega na tym, że od początku istnienia naszej wspólnoty nie możemy po
prostu uzyskać ani współpracy, ani pieniędzy na cele, które chcemy realizować.
Podstawowym celem jaki chcieliśmy zrealizować to jest remont dachu. Wspólnota powstała
formalnie w roku 2007, ale zaczęła funkcjonować od kwietnia 2008 roku. Zarząd sprawował
ZGKiM jako przedstawicielem burmistrza był Pan Adam Kęskrawiec. Po 7 latach okazało się,
że Gmina Koronowo nie odprowadzała żadnych należności z tytułu funduszu remontowego,
ani na zarządzanie. Dowiedziałem się tego przypadkowo. W drodze ugody uzyskaliśmy te
środki i uzyskaliśmy kwotę 45 tys. zł plus to jeszcze co mieliśmy zgromadzone 9 tys. zł i
podjęliśmy uchwałę o tym żeby przeprowadzić remont dachu w budynku, który został
wybudowany w 1885 r. i jest wykazany w ewidencji zbytków Gminy Koronowo. Więc również
i gmina nie tylko jako współwłaściciel, ale też jako sama gmina ma tez obowiązek dbałości o
ten obiekt. W związku z tym, że zaległości z okresu kiedy mieszkania te były komunalne były
dość duże dach wymagał konkretnego remontu. Pierwszy kosztorys w tej sprawie został już
przygotowany przez ZGKiM w roku 2013. Opiewał na 67 tys. zł. Doliczając do tego koszty
projektu i nadzoru inwestorskiego, kwestia zamykałaby się w 70 tys. zł. całej części, ten
budynek składa się z dwóch części w różnym czasie budowanych. Jedna jest niższa tak jak
mówiłem 1885, druga 1905 troszkę wyższa. Od tej pory czynimy starania o uzyskanie w
drodze ugody, czyniliśmy starania o uzyskanie zgody na przeprowadzenie tego remontu.
Ponieważ nasze części wydatków na ten remont mieliśmy już zgromadzone w roku 2015 i o
tym powiadamiałem pisemnie gminę. Sprawa była ściągana przez gminę do momentu
praktycznie końca kadencji Pana burmistrza. Musieliśmy posunąć się do tego, że
skierowaliśmy sprawę do sądu z prośbą o zgodę w zastępstwie za gminę do czynienia przez
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naszą wspólnotę czynności przekraczających zwykły zarząd. Dlatego, że jesteśmy małą
wspólnotą, trzech właścicieli musimy mieć zgodę wszystkich właścicieli. Tutaj większość nie
wystarczy. W grudniu 2017 roku odbyła się rozprawa przed sądem rejonowym, na której był
obecny Pan burmistrz i Pani mecenas Manicka. Wówczas Pan burmistrz i Pani pełnomocnik
zobowiązali się do tego, że po pierwsze podpiszą uchwałę, która została podjęta już w roku
2015. Nie miała podpisu. Druga rzecz, że wyznaczą pełnomocnika, z którym będę mógł się
kontaktować jako administrator tej wspólnoty. Będę mógł się kontaktować i załatwiać
podstawowe sprawy. Tak żeby nie angażować burmistrza. Trzecia rzecz Pan burmistrz
zobowiązał się wówczas, że przedstawi ten problem finansowania remontu na posiedzeniu
rady miejskiej. Kolejna rozprawa była za dwa tygodnie, odbyła się 13 stycznia 2018 roku.
Niestety na tej rozprawie już Pana burmistrza nie było. Stawiła się Pani mecenas, która
poprosiła o zawieszenie postępowania. Zostało ono zawieszone. Nieszczęśliwie dla naszej
wspólnoty, nasz młody pełnomocnik bardzo sprawny człowiek technicznie zmarł.
Dowiedziałem się o tym w kwietniu, że w lutym ten człowiek zmarł. Niestety nie mógł
prowadzić dalej naszych spraw. Sprawa stanęła w miejscu. Ale od tej pory mieliśmy już
przygotowany projekt i to co mamy na dzisiaj projekt już od stycznia 2017 roku. Mamy
kosztorys, który już na styczeń 17 roku wynosił 90 tys. zł zamiast wcześniejszych 63. liczę
już bez projektu i nadzoru. Dzisiaj te ceny ponownie wzrosły. Żeby załatwić sprawę Pan
burmistrz rzeczywiście przed samym końcem kadencji w projekcie budżetu na 2019 rok
zamieścił kwotę 38 tys. zł z przeznaczeniem na remont. Z tym, że ta kwota pokrywa jedynie
koszty udziału gminy w remoncie pierwszej części. Ponieważ pierwsza część remontu, którą
zrobiliśmy z własnych pieniędzy,

dwóch współwłaścicieli wyniósł 57 tys. zł. Do tego

doliczyliśmy jeszcze projekt, który obejmuje oczywiście całość inwestycji i nadzór inwestorski,
który też jest opłacony do końca inwestycji. Przerwa trwa już prawie rok. W lutym
powiadomiłem Pana burmistrza, że remont jest zakończony. Już Pana Mikołajewskiego, że
remont jest zakończony. Przedstawiłem stosowne faktury, potwierdzenia wpływu tych
pieniędzy. Przepraszam jedną chronologicznie sprawę pominąłem. Po objęciu urzędu Pan
burmistrz zaprosił mnie na spotkanie. Spotkanie prowadził Pan Grygorewicz – zastępca
burmistrza. Z tego spotkania sporządzony został protokół. Zgodnie z tym protokołem myśmy
zobowiązali się jako właściciele do wyłożenia pieniędzy za gminę na sfinansowanie pierwszej
części. Mieliśmy po prostu tyle środków i rzeczywiście kalkulacja remontu, która była
przeprowadzona różniła się od faktycznego kosztorysu o 1.000 zł. ponieważ w kosztorysie
nie uwzględniono jedynie płotków przeciw śniegowych. Remont został zakończony z naszych
pieniędzy zapłaciliśmy wykonawcy no i mieliśmy się spotkać w sprawie drugiej części. A
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pieniądze miały być nam zwrócone po uchwaleniu budżetu co nastąpiło 21 grudnia 2018
roku. Na początku roku 2019. Takie sformułowanie jest naszym porozumieniu. Do dnia
dzisiejszego tych pieniędzy nie mam. Tutaj Pan burmistrz może na nieelegancko się
zachował Pan Marszelski. Możemy się odnosić do tego co powiem. A nie zapowiadać, że
będzie strasznie źle. Nie straszmy wilkiem dzieci, bo to chyba nie na tym polega. Jedna rzecz
podstawowa. Od tego czasu jak umowa została podpisana cały czas dostaję żądania
dostarczenia kolejnych dokumentów. Na spotkanie grudniowe dostarczyłem z własnej
inicjatywy dokumenty, które uznałem za potrzebne. Pan Grygorewicz nie zgłaszał żadnych
dodatkowych próśb

o dokumenty. Dopiero prośby te pokazały się w momencie kiedy

wystąpiłem w wezwaniu do zapłaty. Złożyłem wezwanie do zapłaty. Zamiast tego no niestety
kolejne wezwanie do uszczegółowienia, kolejne uchwały. Teraz to wezwanie. A jeszcze jedno
spotkanie w sierpniu. W sierpniu po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty Pan burmistrz
Mikołajewski zaprosił mnie na spotkanie. Przyjechałem specjalnie z Darłowa, bo tam mam
nieruchomość, w której przebywam przez kilka miesięcy. Przyjechałem specjalnie na to
spotkanie po rozmowie osobistej telefonicznej z Panem burmistrzem z tym założeniem, że
ta rozmowa zakończy temat i pieniądze będą wreszcie wypłacone. Rozmowa odbyła się 8
sierpnia. Tydzień później zadzwoniłem jeszcze do Pana burmistrza informując, że wyjeżdżam
z powrotem do Darłowa i pytałem czy jakichkolwiek innych dokumentów Pan potrzebuje? Pan
burmistrz odpowiedział mi tylko tyle, że dokumentów żadnych nie potrzebuje. Jedynie czasu,
bo musi to wszystko przeanalizować. Zamiast decyzji tydzień później dostałem wezwanie do
dostarczenia pliku dokumentów. Wszystkich wyciągów bankowych, z dwóch kont. Bo
pieniądze trzymamy na koncie oszczędnościowym te remontowe i na koncie bieżącym koszty
zarządu. Tych wszystkich dokumentów żądał Pan Marszelski, plus wszystkie faktury jakie
zostały na nas wystawione. Ja to po prostu odebrałem jako kontrolę dłużnika w stosunku do
wierzyciela. I to kontrolę finansową przeprowadzoną przez osobę do tego nieuprawnioną.
Chciałbym Państwa poinformować jeśli nie jest to wiedzą powszechną, że dane osobowe
wspólnoty mieszkaniowej administratorem jest wspólnota. Zgodnie z uchwałą założycielską
naszej wspólnoty zarządzają wszyscy właściciele. Więc każdy z właścicieli równy dostęp do
tych dokumentów. Ja jestem jedynie administratorem. Pobieram za to wynagrodzenie w
kwocie 217,00 zł miesięcznie. Z tym, że ani grosza nie wydaje na ksero, na jakiś tusz,
drukarkę, itd. To wszystko to są środki moje prywatne. Jedyne koszty zewnętrzne obsługi
naszej wspólnoty to jest biuro rachunkowe, które nas kosztuje 20,00 zł miesięcznie. Dla mnie
to jest niezrozumiałą zupełnie sytuacja. Kiedy mamy usługę wykonaną. Zobowiązanie
dłużnika de facto do zwrócenia tych pieniędzy na początku roku. Mamy w tej chwili 9 miesięcy
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i temat nadal nie jest zamknięty. Ale to jest nie jeden problem, bo ponieważ do Pana
przewodniczącego w tej chwili się zwracam i do Państwa radnych. Ponieważ proszę Państwa
poza kwotą długu w stosunku do nas i wyrównanie minusa na jakim w tej chwili cały czas jest
Gmina Koronowo. Bo to są ciągle długi. Zostaje kwestia remontu drugiej części dachu. Ta
druga część dachu będzie teraz kosztowała. W grudniu 2018 roku była wyceniona na
67.000,00 zł. umowa była taka na spotkaniu w Panem Grygorewiczem, że ja mam dostarczyć,
jeżeli wykonawca zdąży wykonać kosztorys na drugą część, to będzie on przedstawiony na
posiedzeniu rady miejskiej w dniu 21 grudnia. Ja 20 grudnia zdołałem dostarczyć ten
kosztorys. Chociaż mój wykonawca miał bardzo mało czasu. Niestety budżet nie został
znowelizowany i ta kwota nie została uwzględniona. Możemy poczekać z tą drugą częścią.
Leje nam się na głowę. Syn tam mieszka, leje mu się na głowę. Ja tu widzę tylko jeden
problem. Gminie się nie spieszy, bo po prostu im się na głowę nie leje, że tak powiem. Dach
został naprawiony. Świetlica jest na parterze. Jeżeli ktoś chciałby, ja rozmawiałem z Panem
Marszelskim. Ja szedłem jak do współwłaściciela Panie. Gmina jest współwłaścicielem.
Jesteśmy na równym prawie. Ja nie przyszedłem do Pana jako petent. Zapytałem czy mogę
wejść. Potwierdził Pan i bez oporu prowadził rozmowę. Dopiero o godz. 15.30 kiedy urząd
powinien zakończyć pracę, Pan Marszelski chciał wyjść. Wtedy zadałem mu jedno pytanie
czy zna treść porozumienia, protokołu zawartego w grudniu 2018 roku. Gdzie gmina się
zobowiązała do zwrotu tych pieniędzy. A my zadeklarowaliśmy wyłożenie środków. Pan
Marszelski odmówił zapoznania się z pismem, które pracownica przyniosła razem z całym
segregatorem. Dopiero potem kiedy stwierdziłem, że nie wyjdę dopóki Pan Marszelski nie
zapozna się z pismem, które cały problem rozpoczęło. Dopiero wtedy przeczytał.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Panie Bogdanie w związku z tym, że
przekroczyliśmy znacznie czas. Ale myślę, że część została naświetlona. A nie jesteśmy w
stanie tego rozstrzygnąć tutaj, teraz w tym momencie. W związku z tym taka propozycja w
skrócie te kilka zdań Pan napisał do rady. Ustaliliśmy z Panem przewodniczącym Skotnicki,
że przekażemy to na komisję finansów. Wtedy ewentualnie myślę, że to są rzeczy, które
można spokojnie próbować wyjaśnić. Bo ja rozumiem, że gmina tez oczekuje jakiś
dokumentów. W związku w tym trzeba było by się do tego odnieść. Ale tutaj myślę, że na tym
etapie byśmy zakończyli i że przedstawił Pan to co tak naprawdę Pana interesuje.
Pan Bogdan Drozdowski - Tak ale proszę zrozumieć jedno to jest tylko przeciąganie
sprawy. Ponieważ dokumenty rozliczenia tego remontu przedstawiłem na piśmie z fakturami,
potwierdzeniami wpłaty w lutym bieżącego roku. Są faktury, są zapłacone. A w tej chili to jest
szukanie miejsca zaczepienia aby ten temat przedłużyć. Nie wiem co się dzieje z tymi
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pieniędzmi. Może ktoś nimi obraca. My po prostu cały czas czekamy na te pieniądze. A czeka
nas druga część i chciałbym powiedzieć, że ta druga część remontu to 67.000,00 zł. z tego
60.000,00 zł to jest szkoda powstała w wyniku zaniechania działań przez Gminę Koronowo.
Tak jak mówiłem kosztorys na cały budynek wynosił 63.000,00 zł w roku 2013 było 67.000,00
zł. ja zamówiłem kosztorys w 2015 na 65.000,00 zł.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Ja myślę, że tak naświetlił Pan
informacje teraz radzie. I myślę, że to co Pan prowadzi rozmowy z urzędem to jest jedno.
Druga rzecz myślę, że tak jak teraz ustaliliśmy przekażemy to na komisję i dalej będziemy
starali się procedować. Myślę, że Pan burmistrz sobie z tym świetnie poradzi i zakończy ten
proces. Ale kwestia na ten moment myślę, że wyczerpaliśmy.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Teraz proszę Państwa jeżeli chodzi
o Pana Jacka Olecha. Tez rozumiem ten czas-okres wystarczy?
Kieruje do Państwa zapytanie kto jest za tym aby udzielić głosu Panu Jackowi Olechowi
proszę o podniesie ręki. Pana wiceprzewodniczącego proszę o przeliczenie.
Radni jednogłośnie 19 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” udzielili głosu Panu
Jackowi Olechowi.
Pan Jacek Olech Członek Rady Nadzorczej ZGKiM Sp. z o. o. w Koronowie – Jestem
członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Koronowie i jako członek tego organu z ogromną przyjemnością odnotowałem, że są radni,
którzy są zainteresowani losami spółki gminnej. Losami, której właścicielem jest podmiot
prawa publicznego czyli Gmina Koronowo. Jednak powielane informacje od pewnego czasu
tutaj na tej sali przez radnych w formie takiej, która nie pozwala na identyfikację. Oczywiście
nie oczekuję, bo nie każdy musi przedstawiać się w ramach swoich wniosków. Ale powielanie
tego w sposób taki, że są to listy zatroskanych mieszkańców, w których jednocześnie
powielana jest oczywista nieprawda. Zwłaszcza w stosunku do przebiegu i wyników
finansowych tej spółki bez jej sprawdzenia wcześniej. A puszczania w eter za pośrednictwem
Internetu jest karygodne i nie licuje z postawą radnego. Ponieważ to od radnego oczekuje się
relewantnej postawy w ramach stosunków społecznych w każdej gminie. To radny powinien
najpierw w jakikolwiek sposób próbować posiąść, ale w legalny sposób wiedzę dotyczącą
wyników chociażby finansowych. Bo osobiście o to mam największe pretensje. Broniąc
dobrego imienia tej spółki. A dopiero później powielać ją w taki, a nie inny bezkrytyczny
sposób, że tam jest na pewno jakaś prawda. Bo ten okręt tonie, a oni nic nie robią. Oczywiście
jak minie rok obrachunkowy to zaproponujemy Państwu jako Rada Nadzorcza i myślę, że
wspólnie z zarządem tej spółki żebyście mogli się zapoznać z wynikami dotychczasowymi i
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co stało się z tymi wynikami od momentu kiedy zaszły tam również w tych organach spółki
zmiany personalne. Ja dysponuję jednym wystąpieniem Pani radnej Mirosławy Holki
skierowanym do Rady Nadzorczej
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Przepraszam bardzo Panie Jacku,

ale mowa była, że będzie to informacja na temat spółki. A teraz rozumiem, że odpowiadamy
na pytania, które złożyła Pani radna. Bo teraz nie bardzo wiem. Punkt odpowiedzi będzie
później. I dlatego bym prosił bardzo abyśmy w tym zakresie tak.
Pan Jacek Olech Członek Rady Nadzorczej ZGKiM Sp. z o. o. w Koronowie – Czyli
odpowiedzi będą później?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Odpowiedzi i odpowiada Pan
burmistrz. Natomiast jeżeli chodzi o udzielenie teraz odpowiedzi no mamy punkt informacje i
tak zostało to zgłoszone, że udzieliliśmy głosu w zakresie informacji. Więc w tym temacie
prosiłbym.
Pan Jacek Olech Członek Rady Nadzorczej ZGKiM Sp. z o. o. w Koronowie – Proszę
Panie przewodniczący bardzo, ponieważ sytuacja była bym powiedział karygodna. W
odpowiedzi na Pani wniosek z sierpnia 2019 roku chciałbym wskazać, że zgodnie z art. 24
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym radny ma prawo jeżeli nie narusza to dóbr osobistych
innych osób do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których
znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność urzędu gminy a także spółek
z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminy, gminnych osób prawnych oraz
zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych. Ale co
najważniejsze z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Tak tutaj wtrącę
tylko, że dobrze, że ci zatroskani mieszkańcy zauważyli również, że nie jest tylko jeden radny
wobec, którego należy go tak informacyjnie „przetrzepać”. Ale, że ci się obudzili i również
teraz są następne informacje. I z prawa tego nie można natomiast korzystać dla zaspokojenia
własnej ciekawości. Chyba, ż żądanie informacji przez radnego będą miały charakter
informacji publicznej. Ponieważ z przepisu wynika, że radny może korzystać z
przysługujących mu uprawnień kontrolnych tylko i wyłącznie w zakresie mieszczącym się w
zakresie i w obszarze zadań i kompetencji rady gminy. Nie może udawać agenta CBA, który
wpada nagle do spółki żąda i wyrywa informacje. Dlatego też mając

na uwadze wyżej

przywołany przepis wyjaśniam, że Pani żądanie zawarte w przedmiotowym piśmie nie może
zostać spełnione z uwagi na żądanie przez Panią informacji obejmujących tajemnice prawnie
chronione. Takie jak tajemnica przedsiębiorstwa oraz

informacji, których ujawnienie

stanowiłoby oczywiste naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. W odniesieniu
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do informacji obejmujących punkt 1 i 2 wskazuje, że Pan Artur Koper nie wyraził zgodny na
udostępnianie jego danych osobowych w sposób publiczny, dowolny osobom trzecim. A
zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych tylko zgoda właściciela tych danych
umożliwiłaby takie przekazanie informacji. Tutaj po kolei wyjaśniam co możemy jako Rada
Nadzorcza czy też jako ewentualnie zarząd. Jakich informacji może Pani żądać. Pnie
przewodniczący kończąc. Ostatni akapit, teraz jak widać nabrałem oddechu, bo chcę
przekazać rzecz nad, którą nie można przejść obojętnie. Również specjalnie mówiąc
wcześniej o zachowaniu jako agenta CBA, który wpada do spółki i żąda określonych
natychmiast informacji. Otóż Rada Nadzorcza z dużym niepokojem odnotowała fakt żądania
przez Panią radną po wejściu do siedziby spółki natychmiastowego udostępnienia
dokumentów i próby wymuszenia na pracowniku spółki wydania dokumentów bez możliwości
zabezpieczenia tajemnic prawnie chronionych. O ile mandat radnego jest wolny i przysługują
mu uprawnienia kontrolne. To jednak radny jak każdy człowiek obowiązany jest przestrzegać
również zasad kultury osobistej, dobrych obyczajów i porządku publicznego. Bo inaczej to do
jakiego wydarzenia doszło w siedzibie spółki to ono również sprowadza się do czegoś takiego
co prawo karne nazywa wymuszaniem do określonego zachowania. Bo to nie jest tylko
wymuszanie w sposób fizyczny ale również psychiczny stosując przy tym groźby i
przywołując znakomite nazwiska z tego urzędu.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Panie Jacku bardzo bym prosił żeby
tą ocenę jednak zostawić. Ponieważ mam taką informację, że chyba przy tej rozmowie, przy
tej wizycie Pani radnej Pana nie było. Więc to jest Pana indywidualna ocena. Więc tak to
zostawmy.
Pan Jacek Olech Członek Rady Nadzorczej ZGKiM Sp. z o. o. w Koronowie - Nie wnoszę
tego Panie przewodniczący i nie mogę tego pozostawić. Ponieważ w przypadku
pojawiających się dalszych naruszeń prawa będziemy musieli skorzystać

z uprawnień

związanych z zawiadomieniem odpowiednich organów ochrony prawnej. Jednocześnie chce
poinformować, że w spółce kładziemy duży nacisk na utrzymanie wysokiego poziomu kultury
osobistej w kontaktach z interesantami, klientami. Ale nie możemy tolerować takich najazdów.
Przy tym krzyków, chamstwa, prób zastraszania i innych form niegrzecznego zachowania.
Dlatego bardzo proszę o przestrzeganie zasad.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – To już jest obrażanie tutaj Państwa
radnych. W związku z tym bardzo bym prosił. Odbieram Panu głos. Odbieram Panu głos.
Dziękuję serdecznie Panie Jacku. Czy Pani radna tonem polemiki? Na zasadzie odpowiedzi.
Radna Pani Mirosława Holka – Bardzo szybciutko, owszem prosiłam o wgląd w dokumenty
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w spółce. Ale prosiłam, grzecznie prosiłam. Bez żadnego krzyku. Pani, która jest
pełnomocnikiem Pani Agnieszka, że nie wiem czy może mi takiego wglądu udzielić. Więc
postanowiła, że zapyta się po prostu Pana mecenasa. W związku z tym, że Pana mecenasa
nie było jeszcze na miejscu poprosiłam o odpowiedź pisemną i na tym się skończyło.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Czy w zakresie pytania, wnioski,
informacje?
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon – Mi nasuwa się tutaj taki krótki wniosek
Panie przewodniczący. Składam go tutaj przy Państwu radnych. Jak najprędzej Panie
przewodniczący zwołać, zrobić szkolenie dla wszystkich radnych- Prawa i obowiązki,
żebyśmy wiedzieli co możemy a co nie. Ponieważ spółka jest własnością gminy, więc radni
mogą do niej w każdej chwili wchodzić. Ale my nie będziemy tutaj dyskutować. Albo nas
będzie członek rady nadzorczej pouczał. Dlatego prośba jest do Pana przewodniczącego o
zorganizowanie szkolenia dla radnych.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuję, zaraz o tym powiem. Czy
jeszcze jakieś pytania, informacje?
W związku z tym na zakończenie dwie informacje. Pierwsza to właśnie jeżeli chodzi o
szkolenie. Proszę Państwa radnych żebyście przygotowali dzień 21 października jako dzień
taki, który będzie zapełniony szkoleniem. O dokładnej godzinie i miejscu Państwa
poinformuję.
Druga informacja wpłynęła skarga. Na podstawie art. 227 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego składam skargę na działalność Burmistrza Koronowa Pana Patryka
Mikołajewskiego. Powołując się na Ustawę o Ograniczeniu Działalności Gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. 2017.0.1393) oraz Ustawę o Samorządzie Gminy
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) wskazuję na nieprawidłowości w Urzędzie Miasta i Gminy
Koronowo. Zastępca Burmistrza P. Sławomir Marszelski będący odpowiedzialnym w Gminie
za sprawy komunalne (przygotowuje dotacje, umowy i zlecenia dla służb spółki komunalnej)
zasiada w Radzie Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
Sp. z o.o. i pobiera dodatkowe wynagrodzenie. Powołanie Burmistrza lub jego zastępcy na
takie stanowisko według ustawy z mocy prawa jest nieważne. Kolejnym urzędnikiem, który
narusza zasady praworządności wyżej wymienionej ustawy jest Skarbnik Gminy P. Alicja
Tymek . Pani Skarbnik w oświadczeniu majątkowym podała, że posiada 44 udziały w spółce
prawa handlowego – to jest powyżej 10% udziałów. Pani Tymek również łamie w/w ustawę.
Spółka ta to Ośrodek Informatyki w Bydgoszczy Centrum Edukacji Sp. z o.o.- firma ta zajmuje
się sprzedażą oprogramowania, wdrażania, serwisem i szkoleniem dla Urzędów Gmin i
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innych jednostek budżetowych. Proszę Pana Przewodniczącego o przeprowadzenia kontroli
z działalności Urzędu Gminy w Koronowie i wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec
winnych urzędników. Oczekuję od Pana podjęcia stosownych kroków w celu wyjaśnienia tej
sprawy oraz poinformowania o niej opinii publicznej podczas sesji Rady Miejskiej w
Koronowie oraz upublicznienia na stronach Miasta i Gminy Koronowo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Odczytałem w całości, ponieważ
jestem do tego zobowiązany jako informację. Informuję tylko o tym, że przekazałem i
wystąpiłem do wojewody jak również do prokuratury o wyjaśnienie tej sytuacji. Ponieważ nie
może być tak, że osoby publiczne są szkalowane. A być może w tej informacji jest jakaś
nieprawda i trzeba to po prostu wyjaśnić. Nie czuję się osobą do tego powołaną aby
przeprowadzać jakiekolwiek kontrole. W związku z tym oprócz tych dwóch elementów
wystąpiłem również do kancelarii prawnej o wyrażenie opinii w tym temacie. To z informacji
wszystko.
Czy jeszcze jakieś informacje?
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Panie przewodniczący k woli uszczegółowienia ta skarga,
która wpłynęła to jest kolejny anonim? Czy jest podpisana z imienia i nazwiska?
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Jest podpisana z imienia i nazwiska.
Taką otrzymałem, więc taką informację przekazuje. Jest również przekazana do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z kompetencjami.
Nie wyrażam zgody na udostępnienie i przekazywanie moich danych osobowych w obawie
przed zemstą i prześladowaniem P. Burmistrza.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja w tym samym temacie. Chciałam tylko zapytać, czy
to już będzie tak, że będziemy pracować głównie na anonimach i donosach na pracowników
urzędu? I członków rady? Jeżeli chcemy przyjąć taką formę, że na podstawie anonimów, czy
donosów będziemy tutaj, to ja wyrażam głęboki sprzeciw.
Ja również mam nadzieję, że tak nie będzie i różnego rodzaju insynuacji o rodzinie i jakiś tam
powiedzmy sąsiadach itd. również nie będzie. Mam taką szczerą nadzieję zacznijmy w końcu
prace dla dobra mieszkańców. Ale jeżeli coś takiego wpływa i jest to oficjalnie podpisane to
musi niestety zostać przekazane. Mam nadzieje, że te wszystkie informacje zostaną
wyjaśnione i nie będzie już sytuacji, w której ktokolwiek będzie oskarżał osoby publiczne.
Radna Pani Katarzyna Szulta- Romaniuk – No tu śmiem dopatrywać się jakiejś celowości
w tym niby anonimie. Dlatego, że no nie wydaje mi się, żeby były jakiekolwiek merytoryczne
podstawy, żeby cokolwiek zarzucać Pani skarbnik. Dlatego, że nagrody, które otrzymała w
przeciągu minionych dwóch lat sugerują na jaj pełen profesjonalizm i nie wydaje mi się żeby
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to w ogóle było godne rozpatrywania.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - I myślę, że tak będzie.
16. Składanie interpelacji
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Kto z Pań, Panów radnych chciałby

złożyć interpelację?
Radny Pan Wojciech Orliński – Może temat, z którym występuje po tym wszystkim wydaje
się trochę egzotyczny, ale wróćmy do rzeczywistości. Interpelacja 27 września Wojciech
Orliński w sprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 25. W imieniu mieszkańców wsi
Lucim, a głównie mieszkańców posesji Lucim 90 i 91 wnoszę w trybie interpelacji wniosek do
zarządcy DK 25 o zamontowanie naprzeciw wyjazdu lustra drogowego na km 120/7 – wyjazd
na drogę krajową. Wyjeżdżający na łuku drogi nie widza pojazdów jadących z kierunku
Koszalina do Koronowa. Pojazdy często z dużą szybkością najeżdżają na ich pojazdy. Rocznie
w tym miejscu jest kilkanaście wypadków drogowych.
To jest pierwsza sprawa teraz druga sprawa. To mogłaby być interpelacja ale równie dobrze
to może być wniosek. Ale jeżeli raz proszę o głos to chciałbym te rzeczy powiedzieć. Chodzi
w sprawie drogi wiejskiej. Naprawa asfaltu przed OSP strażnicą w Lucimiu. W nakładce
asfaltowej aktualnie powstaje coraz większy ubytek. Awaria, naprawa w 2018 roku byłą
nieskuteczna. W tym miejscu jest też przystanek autobusu szkolnego. Dziura na łuku drogi
stwarza duże niebezpieczeństwo. Nadchodząca jesień może przyspieszyć zniszczenie dużej
powierzchni. Mieszkańcy Lucimia na ostatnim zebraniu wiejskim w zeszłym tygodniu
wnioskowali o pilną naprawę. Jest to nasze wspólne dobro. Jest to nakładka kładziona dwa
lata temu. Jest to miejsce newralgiczne dlatego, że tam po prostu wymaga troszeczkę głębszej
pewnie podwaliny. Coś tam to cały czas psuje. Mówiąc już o drogach i o atmosferze, która tutaj
jest. Mimo wszystko jako radny Ziemi Koronowskiej chciałbym jednak podziękować Panu
burmistrzowi i wydziałowi dróg PGKiM – u za nowy most na Lucim – Kadzionka, który jest
bardzo solidnie, porządnie wykonany i mieszkańcy zobowiązali mnie jako radnego do
podziękowania za to. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Rozumiem, że ta druga część to

kwalifikujemy jako wnioski.
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17.

Informacja z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.

Informacja z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie stanowi
Załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu.
18.

Informacja z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Koronowie.
Informacja z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie
stanowi Załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

19. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Przystępujemy do punktu
dziewiętnastego odpowiedzi na interpelację wnioski i zapytania. W tym punkcie o głos
poprosił Pan Radny Raddatz Olech, proszę bardzo.
Radny Pan Olech Raddatz - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo – chciałbym się
odnieść mnie do końca anonimu jak to Pani Mirka Holka odczytała w imieniu moim oraz
Pana Radnego Macieja Szlagowskiego, ponieważ to pismo zostało jej doręczone osobiście
przez dwie panie, które się nie przedstawiły, ale my znamy te panie są to mieszkanki
Mąkowarska, moje sąsiadki niedalekie. Nie musiałbym się do tego ustosunkowywać, od
tego są przełożeni w moim zakładzie ale jestem Radnym i chcę, żeby było wszystko
transparentne więc odpowiem na te pytania czy zarzuty. Chodziło tam o moje godziny, w
których przebywam na sesji. Po pierwsze taki był powód – przebywam na sesji w godzinach,
jak Państwo widzicie sesje są teraz od 14:00 się zaczynają czyli dwie godziny jestem poza
pracą. Dwie komisje moje zaczynają się o 13:00 ale nie w tym rzecz. Wtedy miałem czas
podstawowy teraz mam zadaniowy i wszystkie godziny moje są rozliczane i szczegółowo
rozliczane bądź to z nadgodzin bądź to odejmowane są z pensji. Jeśli chodzi o samochód
służbowy, który posiadam na swoim podwórku od wielu, wielu lat. Jeden prezes, drugi
prezes, trzeci wręcz o to prosili. Ponieważ mam w swoim mieszkaniu powiadomienia
radiowe dotyczące dwunastu przepompowni ścieków, obsługuję w tamtym terenie sześć
stacji wodociągowych i jestem dyspozycyjny i w razie awarii jestem po prostu na miejscu jak
najszybciej - miało to przykład przedwczoraj Mąkowarsku o drugiej w nocy , pękł główny
wodociąg, zalewało mieszkanie i piwnicę. W dziesięć minut byłem , zareagowałem. Rano
przyjechała brygada, naprawiła i było po sprawie. Także Panie mogą czuć się pod tym
względem bezpieczne. A jeśli mówią, że używam do celów prywatnych to powiem tak :
posiadam umowę z zakładem też od wielu lat do korzystania do celów prywatnych za co
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płacę i odprowadzany jest podatek, ale wykorzystuję to w takim stopniu minimalistycznym
bądź wcale – może i niepotrzebnie. Może zacznę teraz korzystać właśnie

do celów

prywatnych i podjadę sobie do tych Pań na kawę służbowym samochodem. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Pan Radny Szlagowski proszę.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Jak tutaj pan Raddatz miał odpowiedź też się do tego
ustosunkuję więc jak nie wszyscy wiedzą to powiem jestem kierownikiem wydziału komórki
organizacyjnej w Spółce jakim jest Wydział Wciągów i Kanalizacji w Spółce co skutkuje tym,
ze mam tak zwany nieregulowany czas pracy czyli nie przysługuje mi nadliczbowe
wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych tak, poza oczywiście niedzielami i świętami a i
tak jeżeli awaria nastąpi w niedzielę czy święto i muszę zorganizować usuwanie tej awarii
nie muszę występować o żadne wynagrodzenie dodatkowe w związku z czym jestem
rozliczany z zadań przez pracodawcę ale i tak , żeby nikogo nie koliło to w oczy często jeżeli
nie ma mnie w pracy z powodu sesji tak jak bywało to wcześniej sesja zaczynała się o 10:00
brałem urlop lub jeżeli była to komisja, która zajęła, że tak powiem, cały dzień roboczy też
brałem urlop. Ale to są ustalenia też z pracodawcą. Natomiast druga rzecz wykorzystywania
samochodu do celów służbowego do celów prywatnych tak samo od bodajże jak mnie
pamięć nie myli prawie trzech lat mam umowę jeszcze tą umowę podpisywał ówczesny
Prezes Szumlas na wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych mam
naliczany ryczałt od którego jest odprowadzany podatek więc wszystko odbywa się zgodnie
z przepisami i zgodnie z prawem. Tak dla informacji nie wiem o jaki czas chodzi bo fotelika
dziecięcego nie wożę. Może kiedyś gdzieś przewoziłem , może ktoś mnie widział ale to na
pewno nie w tym roku. Co więcej dodać – pozdrawiam wszystkich fanów w całej gminie,
szczególnie te osoby, które ten bonus czy zapytanie zmontowali. Dziękuję.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński – Pan Radny Koper proszę.
Radny Pan Artura Koper - Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado ja
zostałem wywołany do tablicy przez Panią Mirosławę Holkę- myślę, że po raz drugi bo
poprzednio na poprzedniej sesji i teraz również. Zastanawiałem się czy odpowiadać na te
anonimy pisane w bardzo podobny sposób. Jeden to anonim od mieszkańców, drugi od
pracowników naszej spółki ale spróbuję się odnieść troszkę do tego co tam było napisane.
Ja również podczas sesji korzystam z urlopów swoich wypoczynkowych tak jak moi
poprzednicy. Natomiast te inne sprawy zawarte w tych pismach dwóch, odczuwam tutaj
jakieś takie prywatne, niesmaczne podejścia pani radnej w moim kierunku. Bo to jest cały
czas takie tendencyjne i bardzo, bardzo podobne. Zastanawiam się tylko jak długo radni
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jeszcze i my wszyscy będziemy tutaj na sesjach na obradach sesji brać pod uwagę takie
anonimy, niepodpisane przez nikogo. Powiedziała też Pani tam, pisma nie widziałem,
nazywała Pani mnie pupilkiem Burmistrza. Czy nim jestem – to musimy zapytać Pana
Burmistrza. Przypominam sobie, że za poprzedniego burmistrza też byłem pupilkiem
burmistrza więc chyba niewiele się zmieniło. Powiem tak – zauważyłem, zauważyłem od
pewnego momentu, że pewne moje prace i działania są nie wiem czy złe czy inaczej
postrzegane. Od momentu kiedy już nie jestem członkiem Ziemi Koronowskiej tylko radnym
niezrzeszonym. Czy to przypadek czy to zbieg okoliczności ? Nie wiem. A więc Pani Radna
to w taki krótki sposób chciałem Pani odpowiedzieć. Myślę, że na tą chwilę to wystarczy.
Dziękuję.
Radna Pani Mirosława Holka - Chciałam tylko odpowiedzieć. Panowie Radni bardzo
dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że mieszkanki Mąkowarska będą bardzo
zadowolone. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski powiedział - Pozwolą Państwo, ze
będziemy odpowiadać tutaj najpierw w sprawie Samociążka i dróg tak więc tutaj dla Pani
radnej Szymczak chcieliśmy uzupełnić, że najtańsza oferta, która wpłynęła na ulicę
Igrzyskową projektu to jest 33.810,00 zł, a my mamy z funduszu dwadzieścia pięć
przeznaczone. Będę prosił tutaj Pana przewodniczącego i Panów wiceprzewodniczących
przede wszystkim prosił o sesję nadzwyczajną w celu zwołania, w celu przegłosowania tych
pieniążków, które my już mamy, ze tak powiem dołożyć Radzie Sołeckiej, żeby ten projekt
się odbył. Jeżeli chodzi o projekt Nad Kanałem tutaj proszę .
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Otóż co do inwestycji
budowy ulicy Nad Kanałem jest sytuacja taka, że jest to troszeczkę bardziej skomplikowana
inwestycja, przekracza kilometr w związku z czym wymaga wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. To trwa kilka miesięcy i dlatego też
finansowanie części tego zadania jest przeniesione na rok 2020.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Dobrze, może nie jest to w kolejności
tak, ale tutaj zapytania Pana radnego Mitery w sprawie smogu, oprogramowania , jednego
procentu podatku tak – te wszystkie rzeczy to są petycje złożone przez przewodniczącego
do Komisji Skarg i Wniosków a złożone przez Pana D., który był tutaj obecny na sali ale już
go niestety nie dostrzegam więc proszę Pana przewodniczącego o wyjaśnienie trybu pracy
Panu radnemu, członkowi Komisji Skarg I wniosków, który składał to teraz jak to powinno
być rozpatrzone. Jeśli chodzi oczywiście o pismo w sprawie ZGKiM po raz kolejny to jest
ono wprost z pisma, jeśli uważnie czytamy, jest on wprost skierowany wprost do radnych.
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Odniósł Pan takie wrażenie ? Czy doczytał Pan to ? Wspaniale. No to się cieszę. Jeśli Pan
radny nie wie jaki nadać bieg temu pismu, które Pan tutaj przeczytał to w jego imieniu
przekażę na ręce Pana przewodniczącego.
Dalej mamy tak Pani radna Holka i sprawa karetki. Więc tak - sprawdziliśmy to SPZOZ
otrzymał dotację czterysta tysięcy złotych na zakup nowej karetki. Koszt orientacyjny nowej
karetki czyli fizycznie nowego wozu to koło pięciuset tysięcy, zależy co wyjdzie nam z
przetargu oczywiście . Samo wyposażenie czyli tak zwane life packi nie chcę tutaj skłamać,
będę Państwa prosił, aby w przyszłorocznym budżecie, który teraz na tym etapie, żeby ująć
to zadanie inwestycyjne bo tak o tym trzeba mówić . To jest wprost inwestycja w zdrowie
naszych mieszkańców także będziemy się tym zajmować i będę o to Państwa prosił
oczywiście. Jeśli chodzi o koszty Dziedzinka, Mąkowarska drogi – przetargowo i
bezprzetargowo to więc tak. Przebudowa drogi gminnej Stary Dwór-Bytkowice w
miejscowości Stary Dwór informacje przedstawione są wprost z wniosku o dofinansowania
. Roboty budowlane to jest roboty drogowe, stała organizacja ruchu, wycinka drzew i
krzewów oraz budowa oświetlenia ulicznego. Koszty 4.294.666,00 zł Nadzór inwestorski
branża drogowa, branża elektryczna to jest około sześćdziesięciu czterech tysięcy czterystu
dwudziestu złotych. Tablica informacyjna którą musimy po wykonaniu postawić bo to jest w
ramach dofinansowania to jest około dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych.
Całość zadania to cztery miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści
sześć złotych. Informacje na podstawie zakończenia procedur zgodnie z prawem zamówień
publicznych , umowy zlecenia z wykonawcą, które są już podpisane , roboty budowlane to
jest powtarzam się wyszło 3.029.200,37 zł, nadzór inwestorki branża drogowa, branża
elektryczna , energetyczna przepraszam 14.145,00 zł , tablica informacyjna 1.255,00 zł.
Całość zadania, nie musi Pani notować, ja to zaraz Pani przekażę, całość zadania
3.045.120,07 zł. Dofinansowanie natomiast 1.522.560,00 zł. Termin zakończenia rzeczowy
to jest 15 grudzień br., finansowy 30 grudnia br.. Oszczędność nasza jeśli Pani o to pytała
to jest 1.316.420,59 zł. Podpisanie umów FDS 1 październik. Jeśli natomiast chodzi o drogę
gminną Mąkowarsko – Dziedzinek informacje przedstawione z wniosku o dofinansowanie,
roboty budowlane to jest roboty drogowe, stała organizacja ruchu, wycinka drzew i krzewów.
Z kosztorysu wyszło 4.120.550,33 zł., nadzór inwestorski , branża drogowa to jest 29.520,00
zł, tablica informacyjna natomiast 2.460,00 zł. Całość zadania to jest 4.152.530,33 zł.
Informacje na podstawie zakończenia procedur zgodnie z prawem zamówień publicznych,
umowy zlecenie z wykonawcami, które już oczywiście są podpisane. Roboty budowlane to
jest roboty drogowe, stała organizacja, wycinka drzew i krzewów – 2.941.612,48 zł. Nadzór
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inwestorski to 4.220,00 zł, tablica informacyjna natomiast1.250,70 zł. Całość zadania
opiewa na 2.938.488,18 zł z czego dofinansowanie to 1.469.200.244,00 zł. Termin
zakończenia rzeczowy czyli kiedy wykonawca schodzi już z budowy, jest odbiór to jest 15
grudnia a finansowy 30 grudnia. Oszczędność dla gminy to 1.214042,15 zł. Podpisanie
również 1 października. To oczywiście dla Pani zostawiam, kserówkę z tego. Dalsze pytania
. Karetka jest . Jeśli chodzi o ZGKiM to wiemy po raz kolejny więc powiem tak: jeśli czytała
Pani tam w piśmie o tych pupilkach i tak dalej ale było też powiedziane, ze nie ma tam
perspektyw na dalsze podwyżki dla pracowników i perspektyw na ciągle zadłużającego się
zakładu – jest to daleko idąca niefrasobliwość z Pani strony. Na ostatnim spotkaniu z
emerytowanym pracownikiem Pan Prezes Spółki publicznie oświadczył, że od pierwszego
stycznia będą podwyżki , dużo większe niż zapowiadałem pierwszego lutego – będą
opiewały na trzysta złotych. Z tym, że będą rozdzielone sto złotych daje kierownik, sto
złotych daje Pan Prezes a sto złotych daje Rada Pracownicza. Także myślę, że bardziej
demokratycznego systemu wynagradzania chyba nie ma w Polsce i myślę, ze tutaj Rada
Pracownicza bardzo mądrze działa w tej materii. I taka informacja też została podana
pracownikom, także nie wiem czy naprawdę w tym anonimie byli pracownicy ZGKiM , śmiem
po prostu wątpić. Ale jeśli chodzi w ogóle o anonimy, jeśli mogę się odnieść, nie chcę się
tutaj denerwować zwłaszcza, że Panu Radnemu , Wiceprzewodniczącemu Guzińskiemu
obiecałem spokój na tej sesji i słowa dotrzymam. Także jeśli chodzi o anonimy moi Państwo,
i to nie jest tylko do Pani, uważam, że…. nie chcę zastępować nikogo rodziców ani
nauczycieli ale że tak powiem jest to… bądźmy po prostu poważni. Jest to naprawdę
poważny organ administracyjny jaką jest nasza Rada Miejska i może w końcu przestańmy
zajmować się bzdurami , anonimami. Ja nie wiem kto pisał to pismo, kto pisał tamto pismo
ale to jest po prostu ad wocem tego całego zamieszania z tymi anonimami . I to, żebyście
Państwo zatrudnieni w zakładzie przede wszystkim nas dobrze zrozumieli. Ja po takich
anonimach nie mam zamiaru zajmować się tą sprawą, nie wiem co zrobi prezes, co zrobi
rada nadzorcza ale ja mówię do Was jako pracowników nie radnych będę Was bronił jako
moich współpracowników. Żeby to było jasne. Nie mam zamiaru zajmować się takimi
bzdurami więcej na sesji. Przepraszam za to słowo Panie wiceprzewodniczący.
Co do odpowiedzi tutaj Panu Raddatzowi jeśli chodzi o wsparcie gmin to tak samo jak
mówiliśmy poprzednio opracowujemy, miałem Pana zaprosić nawet na to planowaliśmy
wspólnie tak jak Metropolia Bydgoska zaprosić wszystkie gminy ościenne na charytatywny
mecz po prostu w piłkę nożną 15 minut bądź 30 minut, zobaczymy jak to się uda z naszą
wydolnością. Każdy wpłaciłby po 150 złotych, bramkarz 200 i byśmy wszyscy zebrali ładne
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pieniążki i wszyscy sołtysi , radni z wszystkich okolicznych gmin. A rada trochę nam się
zmieniła teraz więc planujemy teraz może zrobić to wspólnie ze szkołami jeśli chodzi o
siatkówkę tak bo możemy to zrobić na naszej hali. Ale jak najbardziej to jest ciągle w mocy
to co Pan zaproponował bo uważam , że jest słuszne. Co do zwolnionych to będziemy się
próbowali to ustalić, ale to nie jest łatwe zadanie dla naszej gminy. Jeśli chodzi o powiązanie
jakichkolwiek stanowisk ze zwolnieniami chorobowymi to wprost mówię, że jest to
niemożliwe i tego nie uczynimy. To są dane że tak powiem bardzo wrażliwe. Jeśli pominąłem
jakieś pytania ? Nie nie, słucham dalej, odniosę się do tego. Pytanie o kamerę. Nasz
pracownik przygotowuje właśnie odpowiedź w sprawie tej kamery. Odbyliśmy bardzo
ciekawą rozmowę o tym przewodzie o którym Pan wspominał, tak dostanie Pan odpowiedź
na piśmie, jak ją sformułuję , że tak powiem odpowiedź, która będzie się mieściła w tym
kanonie, który byśmy chcieli zawrzeć. Co do radnego Gordona wjazd do ośrodka było to
opracowane na ostatnim zebraniu sołeckim w Tryszczynie. Jeśli było tak w poprzednich
latach procedowane, nie wiem. Jako Radny nie bywałem w Tryszczynie za często, to pewnie
wieloletnie zaniedbanie. Będziemy w tej sprawie monitować oczywiście. Jest to uważam, ze
słuszne. Co do szkolenia Radnych, popieram całkowicie Pana wniosek. Uważam, że jest
zasadny bardziej niż sto procent nawet. Aby nie dochodziło więcej do takiego obrażania
radnych nawzajem przez jakieś bzdurne anonimy. Jak najbardziej jestem za. Pomożemy
nawet w zorganizowaniu tego, czy może jakieś podręczniki , jak najbardziej tak. żebyśmy
więcej nie wychodzili z sesji w takich humorach jak dzisiaj z nich wyjdziemy.
Co do Parku Przemysłowego - tutaj Panu przewodniczącemu odpowiem. Jeśli Pan ma
wolę ku temu, żeby w dalszym ciągu, jak najbardziej zapewnimy Panu dostęp do wszelkich
dokumentów i dalszą szerszą informację bo nie ma Pana burmistrza Kazimierskiego teraz,
proponuję zrobić na kolejnej sesji. Myślę, że mieszkańcy po dzisiejszym wystąpieniu też na
to liczą . Co do odczytanej skargi na Panią Alicję , Skarbnika Gminy i Pana Marszelskiego
Zastępcy – jestem… Miałem się nie denerwować i nie będę się denerwować. Jestem
zaniepokojony po prostu trybem pracy Pana przewodniczącego , który z jednej strony stara
się przestrzegać porządku

obrad z jednej strony ta skarga trafia na Komisję Skarg i

Wniosków a z drugiej strony nie wiem w jakim trybie odczytuje tutaj to wszystko, wplata w
to jeszcze jakiś prokuratorów. Jestem po prostu głęboko zaniepokojony i uważam, że
wniosek Pana radnego Gordona jest tym bardziej zasadny, żeby Pan przewodniczący
przeszedł to szkolenie. Uważam, ze jest mu to potrzebne. Jeżeli w ogóle o ocenę prawną
tego w ogóle zajścia bo jak to inaczej nazwać w moich słowach to ja poproszę może radcę
prawnego Urzędu jeśli Pan przewodniczący pozwoli.
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Radca Prawny mec. Rafał Bułka - Tutaj muszę potwierdzić słowa burmistrza ponieważ
musimy sobie uporządkować tę sprawę. Formalnie to co zrobił Pan przewodniczący to było
odczytanie skargi na burmistrza. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym
skargi na burmistrza, w ogóle generalnie skargi, są rozpoznawane w takim trybie: rada
gminy rozpatruje skargi na działania wójta i innych gminnych jednostek organizacyjnych.
wnioski oraz petycje przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i
Petycji. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni w tym przedstawiciele
wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje o których mowa w artykule 19
ustęp 1. Po kolei rzecz ujmując. To co zrobił Pan przewodniczący – no niestety należy ocenić
jako działanie ani nie uzasadnione, nie ma takich kompetencji do odczytania tej skargi, nie
było tego w porządku obrad więc możemy też się posilić do użycia zwrotu bezprawne
ponieważ komisja nie zajęła stanowiska w tej sprawie. Ta skarga powinna zostać
rozpoznana w takim trybie jak mówi ustawa i statut gminy przez komisję. Natomiast
chciałem też Państwu złożyć wyjaśnienia o co prosił burmistrz. Ponieważ mamy tutaj do
czynienia przynajmniej z przedwczesnym działaniem Pana przewodniczącego – on nie
może swoim działaniem zastąpić wyników prac komisji. Skarga nie została merytorycznie
rozpoznana, są zresztą na sali członkowie Komisji Skarg i Petycji . Myślę, że ktoś z Państwa
powinien zająć stanowisko w tej sprawie, wytłumaczyć radnym na jakim etapie
rozpoznawania jest ta sprawa tym bardziej, że Pan przewodniczący według informacji, które
uzyskaliśmy i o których wiemy prosił wcześniej o przygotowanie stosownych uchwał
związanych z tą skargą. Przed rozpatrzeniem merytorycznym skargi spotkało się to z
odmową, więc można powiedzieć wprost, że odczytanie tej skargi w tym kontekście poza
porządkiem obrad, bo takiego punktu tutaj nie ma, jest informacja to jest wprost skarga
stanowi działanie w złej wierze. I to wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie.
Natomiast o kwestie tego jak skarga jest rozpoznawana no to mogę tylko prosić członków
Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy wszystkie odpowiedzi zostały
udzielone ?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - na całą resztę odpowiedzi udzielimy na
piśmie zgodnie ze statutem gminy.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Bardzo bym prosił o odpowiedź na
cytuję paragraf 41 ustęp 4 odpowiedź na zapytanie i wnioski udziela Burmistrz lub
wyznaczona przez niego osoba ustnie na sesji bądź w formie pisemnej w terminie 14 dni
od daty wpływu do adresata jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zadane pytanie lub wniosek

str. 46

nie jest możliwa. Również tak to jest traktowane. Dobrze. Teraz w tej kwestii Pan radny
Weleziński najpierw. Proszę bardzo.
Radny Pan Mariusz Weleziński - Raczej chciałbym się odnieść tutaj do Pana radcy
Prawnego ponieważ ja jestem członkiem tej komisji . Tak jak już wcześniej było wspomniane
już o tym. Ta skarga czy to na pewno nie jest anonim? Bo tak naprawdę już się wcześniej
zastanawialiśmy, chociażby adres osoby która ją napisała to jest adres sklepu. Dlatego
przesunęliśmy to na komisję dalej na następny termin żeby tą sprawę wyjaśnić
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dobrze, ja się odniosę jeszcze do
tego czy to jest numer sklepu to znaczy czy to jest adres sklepu to widocznie Pan już to
rozpoznał. Ja powiem tak – na ten moment chyba coś nie tak zostało tutaj odebrane. Ja
pytałem, podałem to pismo, zostało w treści , że mam to przekazać i nie jako skargę ale
jako informację, chociaż zostało to nazwane jako skarga i przekazałem zgodnie z
właściwościami czyli do Komisji Skarg Wniosków i Petycji natomiast powiedziałem nie może
być tak, że osoby publiczne są w pewien sposób szkalowane. Jeżeli to jest prawda to będą
to wyjaśniać stosowne instytucje i również komisja. To był kierunek, który przedstawiłem
jeżeli chodzi o pytanie. Proszę bardzo Pani radna Holka.
Radna Rady Miejskiej Pani Mirosława Holka - Panie burmistrzu bardzo dziękuję, ze
odniósł się Pan do sprawy anonimów. Dla mnie to jest również niekomfortowe. Źle się z tym
czuję i również obiecuję, że będę to w takim razie przekazywała do odpowiednich organów
i nie będziemy się po prostu tym zajmować na sesji aczkolwiek panie nalegały, były u mnie
osobiście w domu i nalegałyby było to odczytane. Ale dziękuję, że się Pan w ten sposób
odniósł i jestem Panu naprawę wdzięczna. Dziękuję
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dziękuję bardzo, radny Skotnicki
proszę.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Panie burmistrzu niepokoi mnie jedno stwierdzenie Pana
mecenasa dotyczące stosownych uchwał przygotowanych. Czy moglibyśmy prosić o
wyjaśnienie do skargi na Panią skarbnik o co tutaj chodzi ? Bo tak nie bardzo zrozumiałem
kontekst Pana mecenasa.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - czy są jakieś jeszcze pytania bo to
za chwilę przekażę głos , proszę bardzo Pan radny Olech.
Radny Pan Olech Raddatz - Ja chciałem wyjaśnienia bardziej szczegółowego dotyczącego
mojego pytania odnośnie tych osób zwolnionych. Pan powiedział, ze to jest skomplikowane,
złożone. Przecież jest dział kadr, wiecie od początku Pana kadencji ile, ja nie mówię
nazwiskami, ile osób zostało zwolnionych, ile osób dostało wypowiedzenie umowy o pracę,
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ilu osobom nie została przedłużona umowa i ile osób przebywa na długotrwałym zwolnieniu.
I chodzi mi tylko o stanowiska, nie o żadne Rodo, o żadne imiona i nazwiska. I prosiłbym to
na piśmie. Tak.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Panie Radny Raddatz oczywiście czyta
Pan w moich myślach ale oczywiście w kadrach to już nikogo nie ma o tej godzinie.
Odpowiemy Panu na piśmie. Zapomniałem tego dopowiedzieć. Także najmocniej
przepraszam. Co do Pana radnego Skotnickiego owszem mamy informację od pracownika
Biura Rady jak mówi Pan przewodniczący zlecił już stworzenie uchwały odwołującej Panią
skarbnik.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński

- Możemy jednak Panie radny

udzielał głosu. Tak. Czy jeszcze jakaś odpowiedź z Pana strony ?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Ja w dalszym ciągu dociekam w
meandrach tej osobowości w jakim trybie Pan przeczytał tą skargę bo nie mogę tego pojąć.
Jednak to jest skarga. Czy to jest anonim czy nie jest to jest skarga. Czy to jest anonim czy
nie jest anonim. W jakim trybie to Pan przeczytał to mnie zastanawia. Druga rzecz dla mnie
niezwykle ważna to doceniam to, że Pan zrobił to w obronie Pani Alicji Tymek i Pana
Sławomira Marszelskiego żeby ich publicznie nie łajano. Bardzo to doceniam i za to bardzo
dziękuj.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Pan radny Skotnicki bardzo proszę
Radny Pan Tomasz Skotnicki

-

Dziękuję bardzo za głos ale przepraszam to co

usłyszałem od Pana burmistrza jest wysoko niepokojące ponieważ jeżeli Pan
przewodniczący zleca wykonanie uchwały, a komisja niczego nie stwierdziła bo nie
stwierdziła jeszcze i jesteśmy w tym momencie w przededniu tworzenia nowego budżetu, a
Pani skarbnik jest nieodzownym tego elementem przepraszam za sformułowanie więc ja
zupełnie nie rozumiem o co tu chodzi. Czy to jest Panie przewodniczący radny Gliszczyński,
taki radny jak my tutaj wszyscy, czy tutaj to jest działanie dla gminy w interesie gminy o
którym Pan niedawno powiedział czy to jest jakieś inne działanie? Nie rozumiem o co tutaj
chodzi. Jest godzina dwudziesta prawie, może jestem zmęczony ale chyba wszyscy tutaj
tego nie rozumieją bo chyba nie o to nam chodzi żeby sparaliżować gminę. Bo mi o to nie
chodzi ale teraz zupełnie nie rozumiem. Bo gdybyśmy teoretycznie jak już uchwałę przyjęli
odwołali Panią skarbnik z niewiadomego powodu to gdzie jesteśmy ? Więc jestem głęboko
przerażony. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Czy jeszcze jakieś pytania ? Nie
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zostały na pytania uzyskane odpowiedzi ? Proszę bardzo Pan radny Skotnicki.
Radny Pan Tomasz Skotnicki

-

Dziękuję bardzo. Ja nie oczekuję odpowiedzi.

Odpowiedzmy tutaj sobie wszyscy sami.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Jeszcze raz zapytam czy jeszcze
jakieś są niewyjaśnione…. Proszę bardzo.
Radny Pan Bogusław Guziński - Może nie jest kwestia niewyjaśnionych spraw tylko ja
dzisiaj jestem wyjątkowo zdegustowany po tej sesji. Proszę Państwa apeluję do wszystkich
do przyszłej sesji ten kubełek zimnej wody na głowę. Mamy tutaj konstruktywnie działać i
załatwiać sprawy gminy i sprawy naszych mieszkańców. A nie jakieś przepychanki słowne.
Skończmy już z tym.
Przewodniczący rady Pan Stanisław Gliszczyński - Dziękuję. Myślę, że te wszystkie
połajanki też nie są potrzebne natomiast Szanowni Państwo jeżeli chodzi o szkolenie to jest
wszystkim nam radnym potrzebne i było to zgłaszane wcześniej. Jest to szkolenie tak jak
powiedziałem przygotowane na 21 października i nie trzeba Panie burmistrzu nam w tym
pomagać. Jest przygotowane. Mam nadzieję, że będzie to z korzyścią dla wszystkich na
które to szkolenie serdecznie zapraszam. Były osoby, które zgłaszały że ten termin nie
wszystkim pasuje ale z wyprzedzeniem tą informację przekazuję po to żeby jednak móc w
miarę możliwości również w tym czasie znaleźć czas akurat na takie ważne spotkanie. Czy
ktoś jeszcze. Proszę bardzo Panie burmistrzu.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Ad vocem głosu Pana Bogusława
Guzińskiego, Pana wiceprzewodniczącego Pana Guzińskiego chciałem z tego miejsca
podziękować Panu Wojciechowi Orlińskiemu i zapewnić go że przekażę odpowiednie
podziękowanie na następnym spotkaniu z załogą w ZGKiM bo to jest ich dzieło, ich
pokazowa robota. Dziękuję.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - W związku z wyczerpaniem
porządku obrad, zamykam XIV sesję Rady Miejskiej w Koronowie
Sesja trwała od godziny 14.00 do godziny 19.40.

.

Koronowo, 25 listopada 2019 r.
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda-Joras - Biuro Rady
Beata Kolasińska – Wydział Organizacyjny.
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