OR-RM.0002.15.8.2019
Protokół Nr XX/19
z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 20 grudnia 2019 r
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim

1

w Koronowie przy ul. Farnej 24

Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Patryk Mikołajewski

- Burmistrz Koronowa

2

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy

Pan Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie

1.

Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.

Szanowni Państwo w związku z tym, że na Wniosek Burmistrza Koronowa z dnia 09
grudnia 2019 r. zwołałem XIX nadzwyczajną sesję w dniu 13 grudnia 2019 r. dokonuję
przenumerowania dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Koronowie, będzie ona miała numer
XX. W związku z tym otwieram XX sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon poinformował zebranych, że obrady sesji
Rady Miejskiej w

Koronowie są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń

rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja na żywo oraz nagrania z sesji dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koronowo.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon stwierdził
prawomocność obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 19 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni radni Pani Małgorzata Szymczak, Pan Maciej Szlagowski.
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Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 niniejszego do protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Witam serdecznie:
Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie,
Panie i Panów Radnych Powiatu Bydgoskiego,
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Pana Patryka Mikołajewskiego Burmistrza Koronowa wraz z kadrą kierowniczą i
pracownikami urzędu,
Panie i Panów Sołtysów z terenu Gminy Koronowo,
Przewodniczących zarządów i rad OKSM w Koronowie,
Przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych,
Przedstawicieli zakładów pracy z terenu Gminy Koronowo,
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Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Koronowo,
Komisarza Policji w Koronowie Pana Karola Woźniaka,
wszystkich mieszkańców gminy Koronowo.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przechodzimy do punktu trzeciego
porządku obrad sesji, do wniosków dotyczących zmiany porządku obrad sesji. Czy są
wnioski do zmiany porządku obrad?
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Wiceburmistrz Pan Piotr Kazimierski – Prosimy o wprowadzenie do porządku obrad
uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych
opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania. Jako uzasadnienie w uchwale z 2018
roku Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w załączniku nr 3 do uchwały
należy skreślić § 2 pkt 5. W myśl § 149 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej w akcie
normatywnym niższy rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się
definicji ustalającej znaczenie określeń ustawowych. W szczególności w akcie
wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalały by znaczenie określeń zawartych w
ustawie upoważniającej. Jeżeli być tak dosłownym, mianowicie chodzi o to że w tamtej
uchwale posłużyliśmy się na potrzeby naliczania opłat zwrotem, którym zakwalifikowaliśmy
do pojazdów samochodowych. Pojazd samochód i motocykl to zawęża definicję
ustawową. Dlatego musimy dokonać zmiany w tamtej uchwale. Dziękuję.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do głosowania za
wprowadzeniem do porządku obrad tego wniosku? Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem tego wniosku ?
Kto jest za? - 19 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów

8

Kto się wstrzymał? – 0 głosów
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Zatem będzie to punkt 19 d.
Na Wniosek Burmistrza Koronowa z dnia 10 grudnia 2019 r. wprowadzam do porządku
obrad sesji punktu 19 a,

rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu

niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Na wniosek Burmistrza Koronowa wprowadzam również punkt 19 b, rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu
Gminy Koronowo spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i
sposobu jej rozliczania.
Wnoszę o wniesienie do porządku obrad punktu 19 c, rozpatrzenie Apelu Rady Miejskiej w
Koronowie w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych w okresie
noworocznym na terenie miasta i gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do głosowania za
wprowadzeniem do porządku obrad tego wniosku? Kto z Pań i Panów Radnych jest za
wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego Apelu Rady Miejskiej w
Koronowie w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych w okresie
noworocznym na terenie miasta i gminy Koronowo.

Kto jest za? - 19 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto się wstrzymał? – 0 głosów
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Zatem będzie to punkt 19 c i ten 19 d, który
odczytał Burmistrz Kazimierski.
W związku z tym porządek obrad po zmianach będzie wyglądał następująco:
1.

Otwarcie obrad XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.

2.

Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

3.

Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
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4.

Przyjęcie protokołu z obrad: XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.

5.

Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.

6.

Informacja Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych

interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7.

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Koronowie Sp. z o.o. i przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
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 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Koronowo.
a)

przedstawienie projektu uchwały,

b)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,

c)

odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,

d)

dyskusja,

e)

głosowanie.

1.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok
2020.
a)

przedstawienie projektu uchwały,

b)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały,

c)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości

sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
Gminy Koronowo na 2020 rok,
d)

odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały,

e)

dyskusja,

f)

głosowanie
1.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż

nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy
Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.
2.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do

realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
realizowanego

ze

środków

Solidarnościowego

Funduszu

Wsparcia

Osób

Niepełnosprawnych.
3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
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w Gminie Koronowo na rok szkolny 2019/2020.
4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę

Koronowo nieruchomości gruntowej położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
5.

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia

wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
6.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji

Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2020.
7.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu

pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie
umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
8.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu

pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie
umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
19a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
19b) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Koronowo spółkom wodnym, trybu postępowania w
sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
19c) Rozpatrzenie Apelu Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie ograniczenia używania
środków pirotechnicznych w okresie noworocznym na terenie miasta i gminy
Koronowo.
19d) Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta
Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz
określenia sposobu pobierania tych

opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego

Parkowania.
9.

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2020 rok.

10.

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.

11.

Zapytania, wnioski i informacje.

12.

Składanie interpelacji.

13.

Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za 2019

rok.
14.

Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

15.

Zamknięcie obrad XX sesji.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przechodzimy do punktu czwartego
porządku obrad sesji: Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w
Koronowie?
Kto jest „za”? - 18 głosów,
Kto jest „przeciw”? – 0 głosów,
Kto się „wstrzymał”? – 0 głosów.
Nieobecny radny Pan Olech Raddatz. Obecnych 18 radnych.
W związku z tym protokół został przyjęty.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przechodzimy do punktu piątego porządku
obrad sesji: Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Informacja stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Na obrady sesji wrócił radny Pan Olech Raddatz. Obecnych 19 radnych.
6. Informacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przechodzimy do punktu szóstego
porządku obrad sesji: Informacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o
złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Na XVIII sesji Rady Miejskiej w
Koronowie, która odbyła się 28 listopada 2019r. oraz w okresie międzysesyjnym Radni
interpelacji nie złożyli.
7. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Koronowie Sp. z o.o. i przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania
dróg.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon -

Przechodzimy do punktu siódmego

porządku obrad do informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i
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Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. i przygotowań do zabezpieczenia zimowego
utrzymania dróg.
Na obrady sesji przybył radny Pan Maciej Szlagowski. Obecnych 20 radnych.
Prezes ZGKiM w Koronowie Pan Krzysztof Wodziński – Dzień dobry Państwu, jeżeli
chodzi o przygotowanie dróg gminnych zostało ono przeprowadzone jak w zeszłych latach.
Gmina została podzielona na 8 okręgów. Z tego 6 okręgów obsługują firmy zewnętrzne,
które zostały wyłonione na drodze przetargu. Z tymi podwykonawcami zostały podpisane
umowy. Te 6 okręgów to: Mąkowarsko - Lucim 29,53 km dróg, drugi okręg Bytkowice –
Okole – Stopka - Stary Dwór - Gościeradz, 22,58 km, trzeci okręg Łąsko Małe - Łąsko
Wielkie – Huta – Sitowiec - Wilcze 29,15 km, czwarty okręg Salno – Gogolin – Gogolinek –
Witoldowo - Byszewo 24,58 km, piąty okręg Nowy Jasiniec - Stary Jasiniec – Glinki Samociążek 30,76 km,szósty okręg Nowy Dwór – Buszkowo – Skarbiewo - Więzowno
26,79km. Pozostałe dwa okręgi siódmy i ósmy będą obsługiwane bezpośrednio przez
spółkę. Jeżeli chodzi o siódmy to jest Wierzchucin Królewski, Krąpiewo, Popielewo, Osiek,
Wiskitno 30,97 km, ósmy okręg Wtelno, Tryszczyn, Morzewiec 28,74 km. Jeżeli chodzi o
materiały to zostały one w pełni przygotowane. Jest to sprzęt solanka, piasek, sól i
odpowiednio rozmieszczone.

Jeśli chodzi o Koronowo to obsługuje je spółka. Są

przygotowane dwa samochody pługopiaskarki, jeden traktor pługopiaskarka i jeden traktor
pług. Jeżeli wystąpi gołoledź sypiemy tylko drogi asfaltowe, a w szczególnych przypadkach
drogi gruntowe to tylko tam gdzie jest to do nas zgłoszone przez Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego, gdzie jeżdżą autobusy szkole, inaczej to nie ma sensu. Jeżeli
chodzi o samochód piaskarkę to będzie obsługiwał Koronowo i pozostałe drogi też będzie
obsługiwał jeden samochód piaskarka. Chodzi o asfaltowe drogi zaznaczam. Trzeba dodać,
że jesteśmy w stałym kontakcie z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego i będziemy
też reagowali na ich zgłoszenia i wnioski. Tak wygląda przygotowanie zimowe dróg.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Pani Katarzyna Szulta-Romaniuk – Panie Prezesie teraz wypowiadam się jako
sołtys. Corocznie mieszkańcy otrzymywali taki wydruk dotyczący akcji zima jak również
pojawiały się pojemniki z piaskiem, czy solanka w takich kontrowersyjnych punktach.
Zwłaszcza przy pochyłościach, przy wjazdach na asfalt. A teraz tego nie ma. Wiem, że mamy
prawie wiosnę zamiast zimy ale wiemy, że aura bywa kapryśna. Czy te pojemniki z piaskiem
się pojawią i czy sołtysi również dostana informację?
Prezes ZGKiM w Koronowie Pan Krzysztof Wodziński – Dziękuję za informację, pojawią
się. Po dzisiejszym spotkaniu porozmawiam z kierownikiem i pojawią się, powinny się pojawić.
Bezwzględnie Pani radna tutaj ma rację. Informacja też dotrze do sołtysów.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Jaka kwota środków jest zabezpieczona na to zimowe
utrzymanie dróg? I czy jest również zawarte porozumienie z powiatem czy spółka będzie
obsługiwała też drogi powiatowe?
Prezes ZGKiM w Koronowie Pan Krzysztof Wodziński – Spółka nie będzie obsługiwała
dróg powiatowych. Co do kwoty nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Odpowiem Pani po
spotkaniu. Nie pamiętam po prostu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Jeżeli nie ma więcej pytań to
przechodzimy to punktu ósmego porządku obrad do rozpatrzenia projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecna Radna Pani Małgorzata Szymczak
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania jawnego
imiennego.
Przewodniczący obrad pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Nieobecna radna Pani Małgorzata Szymczak.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XX/167/19 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 obrad Pan Tomasz Gordon - Przechodzimy to punktu dziewiątego
porządku obrad do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecna Radna Pani Małgorzata Szymczak
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania jawnego
imiennego.
Przewodniczący obrad pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 19 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Brak 1 Radnej Pani Małgorzaty Szymczak
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 19 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”

podjęła Uchwałę Nr

XX/168/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na
rok 2019.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecna Radna Pani Małgorzata Szymczak
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
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Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 10 b porządku
obrad odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały.
O odczytanie opinii proszę Pana Wiceprzewodniczącego Bogusława Guzińskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Guziński odczytał opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu uchwały.
Opinia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 10 c porządku
obrad do odczytania opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały.
O odczytanie opinii proszę Pana Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie Tomasza Skotnickiego
Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Koronowie Pan Tomasz Skotnicki odczytał opinię komisji Rady
Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu uchwały.

Opinia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Pani Mirosława Holka – Składam wniosek w związku z niewprowadzeniem do
WPF oraz Budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boksu garażowego przy remizie
we Wtelnie”, które obejmuje rozbudowę remizy o boks garażowy i pomieszczenie
magazynowe oraz powiększenie istniejącego garażu składam wniosek o zmianę
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2020 - 2026. Zmiana ma
polegać na dopisaniu w załączniku nr 2 do zarządzenia nr OR-S-.0050.180.2019 z dnia
2019-11-14 Przedsięwzięcia WPF punktu 1.3.2.21 Budowa boksu garażowego przy remizie
we Wtelnie. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski w Koronowie, okres
realizacji: od 2020 do 2021, łącznie nakłady finansowe 360 000,00zł, limit 2020 r.:
150 000,00zł, limit 2021 r.: 210 000,00zł. Analogicznie to samo zadanie musi zostać
umieszczone w budżecie Gminy Koronowo na rok 2020. Tutaj proponuję w załączniku nr 3
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do uchwały Nr XX/…/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 – Zadania Inwestycyjne w 2020 roku zadanie w pozycji 22 „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowy” na kwotę
150 000,00zł zamienić na „Budowa boksu garażowego przy remizie we Wtelnie” łączne
koszty finansowe 360 000,00zł, rok budżetowy 2020 - 150 000,00zł, dochody własne 150 000,00zł.
Uzasadnienie: Wnioski o rozbudowę strażnicy we Wtelnie składałam już rok temu przed
uchwaleniem budżetu na 2019 rok, niestety nie zostało to uwzględnione. Na wrześniowej
sesji został złożony wniosek z podpisami 11- tu radnych, a na listopadowej został on
powtórzony. Na oba te wnioski Pan burmistrz nie udzielił odpowiedzi. Skoro większość
władzy uchwałodawczej wnosi o wykonanie jakiegoś zadania to obowiązkiem władzy
wykonawczej jest jego wykonanie. Chyba taki ustrój mamy w naszej gminie. Rozbudowa
strażnicy we Wtelnie jest zadaniem bardzo potrzebnym ze względu na brak odpowiednich
warunków dla magazynowania sprzętu strażackiego jak i przede wszystkim zachowania
odpowiedniego miejsca dla przebierających się strażaków. Nadmieniam, że w naszej
gminie działa Miejsko - Gminny Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który
opiniuje i zgłasza zadania inwestycyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zakup łodzi płaskodennej nie został ustalony z zarządem. Zadanie to zostało wprowadzone
tzw. Boczną furtką. Pan burmistrz utworzył, nie wiadomo po co, stanowisko naczelnika do
spraw przeciwpożarowych i to pewnie druh piastujący to stanowisko podsunął pomysł o
zakupie łodzi, ponieważ ma ona być przeznaczona do jego jednostki. Przecież na Zalewie
Koronowskim swoje łodzie mają Policja i WOPR, a w gminie jeszcze są 2 łodzie w OSP
KSRG Koronowo i jedna OSP KSRG Gościeradz. Czy naprawdę niezbędna jest nam
szósta łódź na terenie gminy? W związku z powyższym proszę o pozytywne rozpatrzenie
mojego wniosku i przegłosowanie na dzisiejszej sesji.
Radna Pani Ewa Szymańska – Mam pytanie dotyczące właśnie WPF. W 2019 r. była
wprowadzona do WPF kwota 5 mln zł na realizację inwestycji dotyczącej ścieżki rowerowej
od Starego Dworu do Wierzchucina. Nie zostało to zrealizowane. Śmiem twierdzić, że
celowo z tego względu, że w poprzednim roku na wspólnym posiedzeniu komisji padło też,
że po co ta ścieżka ma iść polami. Chcę tylko nadmienić, że ta ścieżka nie ma iść polami
tylko przemieszczać się będzie przez 5 wsi a mianowicie Bieskowo, Więzowno, Salno,
Byszewo i Wierzchucin. Na wspólnym posiedzeniu komisji w tym roku zadałam to samo
pytanie i otrzymałam od Pana burmistrza Kazimierskiego, że projekt nie jest zakończony bo
pan projektant nie odpowiada na e- maile i nie odbiera telefonów. Więc wydaje mi się takie
trochę niezrozumiałe z tego względu, że jeżeli jest to inwestycja, która idzie przez 5 wsi to
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można by było zabiegać o to żeby było to zrealizowane. Tym bardziej, że gmina sama nie
partycypuje w tych kosztach z tego względu, że na zebraniach, które były we wrześniu w
naszej gminie na zebraniach sołeckich była poruszana ta kwestia i w tej inwestycji miał
również partycypować Powiat, jakieś środki ze ZIT-u. Może Pan burmistrz odniósł by się do
tej kwestii dlaczego to nie jest wprowadzone skoro te środki były zabezpieczone w 2019 r. a
na 2020 nie ma ani złotówki. Dziękuję.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Ze zdziwieniem wysłuchałem to co przedstawiła nasza
koleżanka Pani Radna Holka. W temacie rozbudowy remizy OSP Wtelno odbyło się
posiedzenie komisji. I byliśmy wszyscy z komisji gospodarki komunalnej na wizytacji w
remizie. Widzieliśmy wszyscy jakie tam panują warunki. Osobiście uważam ten wniosek za
niezasadny. Dlaczego? Wszyscy widzieliśmy jakie tam panują warunki, jeszcze raz
powtarzam i wiemy, że da się to miejsce lepiej zorganizować. Dyskutowaliśmy na ten temat
na posiedzeniu komisji oraz na sesji, która się odbyła po tym posiedzeniu. Jestem po raz
kolejny zdziwiony zachowaniem Pani radnej, ponieważ na wszystkich komisjach omawiane
były te tematy z budżetem. Uważam, że powiedzenie na temat wprowadzenia łodzi dla OSP
Gościeradz jako „Boczną furtką” jest głębokim nadużyciem. Dlaczego? Ponieważ wszyscy
wiemy, że i to Panowie burmistrzowie też mówili o tym, że łódź ratunkowa dla OSP w
Gościeradzu jest niezbędna, ponieważ łódź która obecnie tam funkcjonuje kończy jej się
resus i nie jesteśmy w stanie i nie można tej łodzi dalej użytkować. Uważam, że ta łódź jest
niezbędna dla zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Koronowo i przybyłych
tutaj wszystkich działkowiczów, osoby odpoczywające nad Zalewem. Nie może być tak, że
dysponujemy łodzią w Koronowie jedną jedyną, a nie dysponujemy zabezpieczeniem w
postaci drugiej łodzi. Zalew jest duży i wszyscy o tym wiemy, musimy zabezpieczać
imprezy, musimy zabezpieczać odpowiednie funkcjonowanie w czasie lata. Więc takie
powiedzenie, że wprowadzamy coś „Boczną furtką” jest potężnym, głębokim nadużyciem.
Jeszcze raz to powtarzam. Jeszcze wracając do remizy we Wtelnie. Powiedzieliśmy sobie,
że pierwszą rzeczą jaką powinna być podjęta to jest rozważenie tego czy nie lepiej jest
zabezpieczyć

bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zakup wozu, a nie rozbudowę

remizy, boksu garażowego. Dla drabiny bo tak to przecież rozumiemy i wszyscy wiemy o co
chodzi, że się mówi co innego, a rozumiemy doskonale wszyscy to jest dla drabiny, która na
dzień dzisiejszy, jeszcze nie wiemy, ale dostaniemy odpowiedź za chwileczkę czy ta
drabina spełnia jakiekolwiek normy bezpieczeństwa i czy może dalej bezpiecznie pracować
dla gminy, dla mieszkańców. Dziękuję.
Radna Pani Mirosława Holka – Panie radny Skotnicki tutaj nawet nie ma porównania co
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do zakupu łodzi za 150 tys. zł, a co do rozbudowy strażnicy OSP Wtelno. Przepraszam
bardzo ale łódź to będzie szósta łódź tak w Gminie Koronowo. Dwie są w Koronowie, więc
mogą Państwo jedną przekazać do Gościeradza. I naprawdę Państwo radni weźcie to pod
uwagę, że naprawdę jest potrzebna ta rozbudowa. Weźcie sobie do serca. Bardzo proszę o
pozytywne rozpatrzenie wniosku.
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Może tak co do wniosku Pani
radnej Holki. Może ja zacznę. Mnie troszkę się nie zgadza podejście co do tego, że w
Gminie Koronowo mamy 6 łodzi. Szanowna Pani my nie mamy 6 łodzi. Jest łódź, która
należy do policji i to nie jest łódź, którą my dysponujemy. Dwa na ten sezon po raz pierwszy
mieliśmy łódź użyczoną przez WOPR. Też nie wiemy czy ta łódź będziemy mieć w
przyszłym roku. Bo WOPR może ja rozdysponować np. na inny akwen. Więc też tej łodzi
nie będziemy mieli. Ta w Gościeradzu jest to łódź, która za chwilę straci wszystkie
pozwolenia i badania. Więc my wymieniamy jeden do jednego. Jeżeli Pani uważa, że
zrezygnowanie z łodzi, a rozbudowa remizy o miejsce tak jak Pani wskazuje, w którym będą
się przebierali strażacy zwiększy bezpieczeństwo. No to ja nie do końca też tego tematu
rozumiem. Ja myślę, że wszystkim nam zależy na tym żeby to bezpieczeństwo zwiększać i
jak najbardziej ku temu zmierza zakup tej łodzi. Co do zapytania Pani radnej Szymańskiej.
Tak na komisji łączonej tak powiedziałem. Bo kontakt z naszym projektantem, który
projektuje ścieżkę jest

bardzo utrudniony. To ja powiem może też w ten sposób. 20

listopada wpłynął do nas e-mail od projektanta, który napisał. Krótki stan zaawansowania,
po uzgodnieniach w ZDW UM i GDDKiA wprowadziliśmy uwagi, które się dało.
Przekazałem materiały geodecie do projektowania projektów podziałów. Wniosek o
pozwolenie wodno – prawne wysyłam w piątek. Czekamy na warunki z ENEA Żnin na
przyłączenie projektowego oświetlenia. Czekamy na uzgodnienia od gestorów NETIA,
ORANGE, ENEA. Terminy mamy utrwalone. Pracujemy intensywnie. Po czym 14 grudnia,
gdzie termin wykonania projektu jest do 15 grudnia, 14 grudnia to wspomnę, że to była
sobota wpłynęło pismo od projektanta. W związku z realizacją na Państwa zlecenie
dokumentacji projektowej pn. Budowa ścieżki rowerowej Wierzchucin Królewski –
Koronowo – Okole – Stary Dwór niniejszym pismem kolejny raz informuję, iż pomimo
dopełnienia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zrealizować pracy w terminie do 15
grudnia. O problemach w terminowej realizacji informowaliśmy Państwa pismem numer
IK.03/2018/008. To było w sierpniu. W listopadzie było ok, ale w sierpniu było źle. Na
aktualny status sprawy w realizowanej dokumentacji nakładają się problemy wynikające z
faktu, iż przygotowywana dokumentacja zawiera się w pasie drogi wojewódzkiej, krajowej i
gminnej. W piśmie z miesiąca kwietnia br., a także czerwca br. zwracaliśmy uwagę na
terminy realizacyjne wynikające literalnie i wprost z procedur administracyjnych, na które
nie mamy wpływu. Niemniej jednak informujemy, iż uzyskaliśmy uzgodnienia z Zarządu
Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, a
także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które nakładają na projektanta wiele
dodatkowych

obowiązków,

tj.

m.in.

zmiany
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geometrii

skrzyżowań,

infrastruktury

energetycznej i elektroenergetycznej z przebiegu ścieżki rowerowej. A co w konsekwencji
zobowiązuje nas do dokonania nowych podziałów geodezyjnych. Operat wodno- prawny
wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno – prawnego został złożony do Zarządu
Zlewni w Chojnicach w dniu 15 listopada 2019 r. jednakże do dnia dzisiejszego nie
wszczęto postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Zwracamy uwagę, iż są to
procesy czasochłonne, ale co najistotniejsze uzależnione

i wymagane powszechnie

obowiązującym prawem. Mając na uwadze powyższe projektant realizując Państwa
zlecenie dochowuje należytej staranności w celu wykonania zadania. Jednakże z przyczyn
niezależnych od niego wymaganych przez organy władzy państwowej a także
samorządowej informuje o zagrożeniu terminu wywiązania się z zobowiązań umownych.
Niezależnie od trudności w realizacji projektu przygotowujemy opracowania zgodnie z
harmonogramem. Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o podjęcie działań i wprowadzenie
aneksu terminowego do wiążącej nas umowy w zakresie projektu budowy ścieżki
rowerowej Wierzchucin Królewski – Koronowo – Okole – Stary Dwór do dnia 31 marca
2020 r. Jako dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Chciałbym zauważyć, że w
ramach umowy miała być bodajże do 15 grudnia uzyskanie decyzji ZRID, a nie jest
złożenie. Więc to nie jest tak, że my tutaj spowalniamy tą pracę. Ale powiem szczerze
kontakt z projektantem właśnie wygląda w ten sposób. Czyli w czerwcu jest problem. W
sierpniu jest problem.

W listopadzie jest wszystko ok. po czym dzień przed terminem

okazuje się, że jednak się nie uda tego zrealizować.
Radna Pani Ewa Szymańska - To ja jeszcze może nadmienię, że pierwsze posiedzenie
wspólne komisji było 5 grudnia, a pismo jak tutaj słyszę wpłynęło 28 listopada. Dlaczego nie
otrzymaliśmy tej informacji 5 grudnia?
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski - 20 listopada był email, który mówił, że
wszystko jest ok. A ten drugi, który Pani czytam był bodajże, jest datowany na 13 grudnia, a
do nas wpłynęło 16.
Radna Pani Ewa Szymańska

- Ale na wspólnym posiedzeniu komisji 5 grudnia

otrzymałam od Pana informację, że nie macie żadnej informacji od projektanta. A teraz się
okazuje, że 20 listopada wpłynął email.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski - Mamy informację. Dobrze, ale również
mówiłem Pani, że nie mamy żadnej informacji jak wygląda i na jakim etapie mamy
realizację tego projektu. I to była prawda. Mamy tam Panią kierownik Chmielek, która może
również potwierdzić jak wygląda kontakt z projektantem. Jeżeli Pani uważa, że ja tutaj
mijam się z prawdą.
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Radna Pani Ewa Szymańska - Może nie tak do końca, że mija się Pan z prawda. Ale
przez pół roku nie zostało jakby nic poczynione. Tylko

czeka się jakby do ostatniego

momentu, gdzie kończą się pewne projekty, czy pozwolenia i potem się oznajmia, że no nic
się nie dało zrobić. Bo projektant to, projektant tamto.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Szanowna Pani jeszcze w sierpniu było
spotkanie z projektantem. Projektant był u nas. O czym Pani również mówiłem. Mamy tutaj
pismo z listopada, w którym mówi, że jest ok. a z grudnia już nie jest ok.
Radny Pan Tomasz Skotnicki- Ja też jeszcze chciałbym wrócić do tematu OSP Wtelno.
Panie burmistrzu czy możemy uzyskać informację ja wygląda status na dzisiaj drabiny? Jak
wygląda jej przegląd itd.?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Panie przewodniczący ja mam taką
prośbę tutaj. Nie chciałbym tutaj sublimować i miarkować zasadności zakupu łodzi nad
rozbudową świetlicy. Przepraszam strażnicy. Proponuję tak, jeśli oczywiście mogę. Czy
moglibyśmy do tego tematu wywołać Pana prezesa z Gościeradza OSP, który powie nam o
łodzi? Myślę, że nie wszyscy jesteśmy tutaj w stanie powiedzieć jaki to jest rocznik tej łodzi.
Albo w jakim stanie technicznym jest. Nie przejdzie już przeglądu usłyszeliśmy, tak. Ale
może usłyszmy z pierwszej ręki. Tak samo prośba jest taka jeszcze jedna. Aby Panie
przewodniczący, czy może Pani kierownik inwestycji wypowie się na temat kontaktu z
wydziałem inwestycji, a projektantem tutaj wymienionym.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Ja muszę tylko zapytać się Wysoką Radę
czy udzieli najpierw głosu Panu prezesowi OSP Gościeradz?
Kto jest „za” - 18 głosów
Kto jest „przeciw” Kto „wstrzymał się od głosu” - 2 glosy
Nieobecna radna Pani Małgorzata Szymczak.
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Prezes OSP Gościeradz – Łódź patrolowa – ratunkowa OSP Gościeradz została
zbudowana na bazie łodzi ratunkowej pozyskanej z jednostki ratowniczo – gaśniczej JRG1
w Bydgoszczy, którą samodzielnie rozbudowaliśmy o relingi, konsolę sterową. Zakupiliśmy
samodzielnie silnik zaburtowy. To samo sami wykonaliśmy wózek podłodziowy, który jest
zarejestrowany na naszą jednostkę i sami go utrzymujemy. Łódź jest zarejestrowana w
Urzędzie Żeglugi i przechodzi okresowe przeglądy. Przy ostatnim przeglądzie Pan
diagnosta stwierdził, że to jest ostatni, ponieważ kadłub jest na tyle zmęczony i ulega
rozwarstwieniu.

Od ponad roku już staramy się nie użytkować tej łodzi bardzo

ekstremalnie. Ponieważ przy wysokiej fali nie znamy dnia ani godziny, że ta łódź nam się
rozleci. Łódź jest łodzią płaskodenną. Faktycznie na terenie Zalewu jest więcej niż 6 łodzi
ratowniczych okazjonalnie oczywiście. Ale one są na Zalewnie Koronowskim. Mamy
jeszcze inne akweny typu Jeziora Rynny Byszewskiej, Brdę. Tam tych łodzi nie zobaczymy.
Co mam jeszcze powiedzieć. No właśnie

została zbudowana w Stoczni Marynarki

Wojennej w 1973 r. Niedługo będzie miała 50 lat.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - To by było wyjaśnienie prezesa OSP. Pan
burmistrz chciałby jeszcze na temat tej łodzi?
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski - Jeżeli chodzi o tej łodzi to słyszymy tutaj po
raz kolejny. Mamy tutaj łódź, która ma 50 lat za chwilę. I to jest łódź, która też ma jak
dobrze powiedział Pan prezes ratować życie nie tylko na Zalewnie, gdzie jest 6 łodzi. Ale
tak jak tutaj wspomniał pięknie mamy tutaj jeszcze Jeziora Rynny Byszewskiej, Brdę. Więc
no myślę, że ma to zasadność dla bezpieczeństwa. Chyba że Pani Holka uważa inaczej.
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Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Dziękuję bardzo próbuję się od kilkunastu minut
dobić. Pierwsze pytanie mam takie. W punkcie 10c nastąpi odczytanie opinii. Natomiast
zawsze była ta opinia załączona teraz nie ma. Nie wiem czy to. Prośba czy można na
eSesję to wrzucić żebyśmy tekst tej opinii mieli również jako radni. Druga rzecz jeżeli chodzi
o ścieżki tutaj tak bardzo temat rozgorzał. Poprosiłem i skontaktowałem się z Panem
projektantem odpowiedział mi błyskawicznie, że jest problem tylko z podziałem. Są w
trakcie podziału i

do marca przyszłego roku jest szansa, żeby ten projekt był. Więc nie

wiem dlaczego tutaj mówicie Państwo, że jest problem. Ale może jest jakiś problem. Mówi,
że ma kontakt, miał kontakt z Panią W. tak mi napisał i, że pismo złożył. Ale to, to myślę,
że to Państwo wyjaśnicie jeszcze między sobą, czyli między projektantem, a
zleceniodawcą. I trzecia rzecz odnośnie łodzi proszę Państwa zapominamy jeszcze o 1
łodzi, która jest na terenie Gminy Koronowo, która jest własnością Gminy Koronowo, która
nie kosztowała 150 tys. zł. Kosztowała kilkanaście tysięcy. Jest łodzią płaskodenną

z

możliwością zamontowania silnika zaburtowego. Taką, która jest niezniszczalna. Jest w
zasobach GCZK. Nie widzę kierownika, a jest kierownik może by powiedział. Parę lat temu
ja kupiliśmy. Może tą łódź przekazać do jednostki

OSP Gościeradz. I mamy w tym

momencie zapewnienie również w te takie trudne tereny. Bo myśmy ją nawet wodowali w
miejscu w okolicach mostu z tego co pamiętam spuszczaliśmy między drzewami, bo ona
jest tak jak powiedziałem niezniszczalna. I właśnie nadaje się do takich akcji. Tak mi się
wydaje. Testowana, więc nie ma z tego tytułu problemów. Ale oczywiście może być mój
głos tutaj odebrany w dwojaki, czy w różny sposób. Więc nie chcę dalej zabierać głosu.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski

- Znaczy się staniemy tak naprawdę w

obliczu tego, że przekażmy łódź z GCZK do straży w Gościeradzu. A nie będziemy mieli
łodzi w GCZK, która jak też Pan Gliszczyński wskazuje na to nie ma silnika. Więc znowu tak
naprawdę będziemy mieli kolejny sprzęt niekompletny. Więc nie bardzo tutaj rozumiem.
Jeżeli jeszcze mogą panie przewodniczący Pani Chmielek jest bodajże od września Pani S.
przepraszam bardzo Pani Jolu. Pani S. jest bodajże od września na emeryturze. O ile mnie
pamięć nie myli. Więc faktycznie mógł mieć utrudniony kontakt od tego czasu Pan
projektant z Panią Vi. S.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Jeszcze Pan prezes OSP Gościeradz?
Proszę.
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Prezes OSP Gościeradz – Odnośnie tej łodzi, którą Pan Gliszczyński wspomniał. To jest
łódeczka, która w ogóle nie spełni warunków łodzi ratowniczo – patrolowej. Tam nie można
zamontować deski ratowniczej, konsoli sterowej. To jest lekka łódź do jakiś szybkich tylko
działań. Tu w ogóle inna łódź jest. Fakt faktem wykonana z tego samego kompozytu, co ta
która miałaby być.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Temat łodzi uważam za wyczerpany. Tutaj
była prośba Pana burmistrza, żeby na temat ścieżki Pani kierownik planowania i gospodarki
zajęła głos.
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Kierownik Pani Jolanta Dombrowska – Chmielek – Tak jak już Pan burmistrz powiedział.
Ścieżka pieszo – rowerowa Koronowo – Wierzchucin projektowana jest już dwa i pół roku.
Od podpisania umowy taki okres minął. No na dzisiaj jeszcze nie mamy. To co projektant
pisze, że złoży wniosek na ZRID to jakby nie jest zakończenie tematu. Bo musimy uzyskać
decyzję. A decyzja ZRID-owska trwa co najmniej 90 dni. Termin, który mówi, że będzie
projekt gotowy na 30 marca. Wątpię bo ponieważ w tej chwili nie dostaliśmy żadnych
informacji, że wszystko jest już gotowe i uzgodnione.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Teraz jeszcze ktoś chciałby zabrać głos?
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Pani kierownik czy jest w ogóle techniczna
możliwość żeby zrezygnować z tego projektanta? Żeby ta procedurę wszcząć na nowo?
Czy to jest raczej niemożliwe technicznie?
Kierownik Pani Jolanta Dombrowska – Chmielek – Umowę można rozwiązać spełniając
wszystkie warunki, które są w niej zawarte. W tej chwili nie umiem powiedzieć jakie tam są
obwarowania. Ale umowę można zawsze za zgodą stron rozwiązać.
Radny

Pan

Wojciech

Orliński

–

Myśmy

Wysłuchiwaliśmy prezesa czy naczelnika

rozmawiali

długo

na

tych

komisjach.

z OSP Wtelno. Większość radnych w tym

momencie zgodziła się, że argumenty są niezbite i oczywiste. Rzeczywistość zmienia się
wraz z przystępowaniem do budżetu i z poszczególnymi komisjami. Faktem jest bez spornym,
że przebudowa remizy, bo akurat ta nieszczęsna wiata znalazła się w haśle tytułowym jest
procedowana przez radnych i przez urząd miasta od kilku lat, że jest tam dokumentacja i, że
zakup łodzi jest awaryjnie wprowadzany. Nie uzgodniony z zarządem Ochotniczej Straży
Pożarnej. Nie uzgodniony w innymi jednostkami. Ja jako prezes OSP chciałbym, żeby
jednostki były jak najlepiej wyposażone. Natomiast znając możliwości i zasoby chciałbym
powiedzieć, że bardziej liczyłbym na to, że Gościeradz powie dobrze sąsiedzi Wy macie
trudności w tej chwili. Macie potrzeby budujcie. A my jeszcze rok wytrzymamy. Przepychanie
się nawzajem i udowadnianie poszczególnymi kilkoma ponownymi rozmowami na temat
czarowania tej rzeczywistości jest dla wielu, którzy znają tą sprawę, którzy słuchali
przedstawiciela Wtelna. I patrząc jak jest wprowadzona do budżetu jest oczywiste. Ja myślę,
że radni jesteśmy na tyle władni, że jeżeli padł wniosek o przegłosowanie tej sprawy do
budżetu. To musimy ją przegłosować.
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Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Przysłuchuję się tej dyskusji i dzieje się rzecz
niewiarygodna ze względu na to, że my tutaj dyskutujemy. Jakby dzielimy wszystkie jednostki
OSP w gminie. Niesprawiedliwie dzielimy. Dochodzi tutaj jakby do konfliktu między jednostką
OSP Gościeradz zupełnie niezawinione, OSP Wtelno. Tego podziału straży pożarnych na
jakby takie jednostki strategiczne dokonano już dużo wcześniej. Za poprzedniego burmistrza i
za poprzedniej rady. I jak pamiętam za poprzedniego i obecnego prezesa OSP. Są to 4
jednostki na terenie Gminy Koronowo i bardzo słusznie. Czasami mam jakieś wątpliwości co
do innych rzeczy. Natomiast tutaj zgadzam się z poprzednikiem, że bardzo dobrze dokonano
tego podziału. Podzielono gminę na 4 strategiczne jednostki Gościeradz. Mąkowarsko,
Wierzchucin i Koronowo. Natomiast wszystkie inne jednostki musimy traktować jako jednostki
pomocnicze. One mają inne zadania, inny cel. Bardzo dobrze, że działają, chwała strażakom.
Bardzo dobrze, że gmina je wspiera i z budżetu idą tam środki. Natomiast nie możemy
zapomnieć o najważniejszych rzeczach o celu. A celem jest ratowanie ludzi, ratowanie
dobytku, majątku. I na tym się powinniśmy skupić.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Jeżeli można chciałem tylko dopowiedzieć z tego co mi
wiadomo to są 3 jednostki w KSRG czyli Koronowo, Mąkowarsko i Gościeradz. Wierzchucina
tam nie ma, ale rozumiem, że za chwilę będzie. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź jeszcze
Pana burmistrza. Panie burmistrzu jakbym powiedział, że jest to nieprawda to by się Pan na
mnie obraził. Więc powiem, że delikatna nieścisłość może się pojawiła. W zakresie informacji,
że na Zalewie WOPR- owska łódź była w tym roku pierwszy raz. Bo to nie jest prawda, bo jest
od kilku lat. Ale oczywiście to tylko tak k woli wyjaśnienia.
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Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Ja chciałbym właściwie tylko tak
sentencyjnie odnieść się tutaj do słów Pana prezesa Orlińskiego. Moi Państwo mówmy o
faktach. Dwie sesje wcześniej gdy mówiliśmy o rozbudowie Wtelna. Ja mówię nie mam
zamiaru tutaj miarkować czy sublimować o rozbudowie czegokolwiek gdziekolwiek. To jest
Państwa decyzja, ale chodzi o fakty. Argumentacja, którą wówczas przedstawiałam.
Mówiliśmy o 3 remizach OSP, które są w stanie katastrofalnym. W katastrofalnym są 2 a 2 są
do remontu właściwie. A 1 przepraszam jest do remontu. Mówiłem wtedy i słowa podtrzymuję,
że kiedy zakończymy zaległości, albo remonty. No nie będę określał innych określeń, bo ktoś
inny się na mnie obrazi. Więc wówczas podejmiemy z powrotem do tematu. Teraz urodził się
temat. Znaczy Pan prezes twierdzi, że teraz urodził się temat. Temat się urodził rok temu łodzi
płaskodennej, która w przyszłym roku kończy pozwolenie. Nie będzie miała przeglądu. Inie
będziemy mieli płaskodennej łodzi tak jak powiedział Pan prezes Szwesta. Można ją wodować
w Byszewie podczas dożynek na przykład na Jeziorze Byszewskim, na Brdzie i na każdym
innym małym akwenie. Nie mówimy tylko o Zalewie Koronowskim. Pozwolenie na rozbudowę
ważne jest jeszcze 2 lata. Łódź kończy nam się w przyszłym roku. Wybaczcie mi, bo to nie jest
tak, że ja kogoś we Wtelnie nie lubię, ą kogoś w Gościeradzu lubię. Naprawdę nie ma to dla
mnie żadnego znaczenia. Ma dla mnie jedno znaczenie i mam nadzieję, że dla Państwa
radnych również, że to ja odpowiadam za ochronę przeciwpożarową w naszej gminie i
bezpieczeństwo. Tylko o tym mówię nic więcej mnie naprawdę w tym aspekcie nie interesuje.
Żadne tutaj animozje bądź sympatie osobiste.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Panie mecenasie padł wniosek o zmianę
w WPF żeby zamienić zakup łodzi zrozumiałem wykreślić a wstawić rozbudowę Wtelna,
Tak? I teraz ja jestem zobowiązany ten wniosek przegłosować. Czy radni są za przyjęciem
wniosku? Czy nie?
Mecenas Pan Rafał Bułka – Znaczy tak Panie przewodniczący tak naprawdę piłka jest po
Pańskiej stronie, ponieważ zgodnie ze statutem ten wniosek powinien być przez Pana
doprecyzowany lub jasno sprecyzowany. Poddany pod głosowanie jako wniosek zmieniający
uchwałę. Natomiast jeżeli dobrze zrozumiałem tutaj przedstawione przez Panią skarbnik
okoliczności. W WPF – ie nie ma tego zadnia. Więc trzeba będzie teraz ten wniosek tak
sformułować poprawnie. Aby on się zarówno mieścił w możliwości zmiany określonego zapisu
WPF – u. Ale też żeby wynik wprowadzenia tego wniosku nie zaburzał operacji
matematycznych, które są w WPF -ie. Stąd też wniosek należy najpierw sformułować. Ustalić
czy on jest prawidłowy i czy mieści się w konstrukcji WPF – u, którą Państwo teraz macie jako
przedmiot głosowania. A później przegłosować czy go uwzględniacie, czy nie?
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Proszę ma Pani radna taki wniosek.
Radna Pani Mirosława Holka – Szanowni Państwo tutaj jest wniosek o wprowadzenie do
WPF, tak i o zmianę w budżecie. Są 2 wnioski.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Może Pani skarbnik. Ponieważ mamy
wątpliwości w tej chwili. Bo jest już WPF i projekt budżetu. Projekt był omówiony.
Przedstawił tutaj przewodniczący komisji finansów opinię pozytywną omawiane to było na
wspólnych posiedzeniach komisji. No i moim zdaniem to tak trochę jest w tej chwili w
niewłaściwym miejscu jakby. Ale niech Pani skarbnik nam wyjaśni.
Skarbnik gminy Pani Alicja Tymek – Z tego co słyszę Pani radna Holka tak naprawdę
składa 2 wnioski. 1 ponieważ my jesteśmy na etapie WPF. A wniosek Pani Holki jest dalej
idący, bo dotyczy również innego projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Ponadto jeżeli
podzielimy to i przeanalizujemy ten wniosek w zakresie WPF, który aktualnie jest
analizowany. To ja chciałabym zwrócić uwagę, że Pani Holka chce zaciągnąć
zobowiązanie. Taką propozycję ma dotyczącą 2 lat 2020 i 2021. Taka zmiana spowoduje
konieczność dostosowania WPF jako załącznika 1 i przedsięwzięć. Ponieważ tak jak
powiedziałam jest to zobowiązanie nie tylko dotyczące 2020 roku ale również 2021 roku.
Ponadto zmienią nam się również wskaźniki, które trzeba przeliczyć.
Radna Pani Mirosława Holka - Powtarzam, że ten sam wniosek będzie. To jest raz, a druga
sprawa. No Pani skarbnik jeżeli będzie trzeba nanieść te zmiany no to po prostu trzeba
będzie. Trudno to jest mój wniosek. Bardzo proszę o rozpatrzenie.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Ja mam tylko takie zapytanie, bo
posiedzeń komisji łączonych były 3 Panie wiceprzewodniczący i nie bardzo rozumiem
dlaczego na żadnym z tych posiedzeń ten wniosek nie padł. Kiedy był czas ku temu, aby
takowe wnioski zawierać w zmianach jeżeli chodzi o WPF czy budżet. Jak dobrze pamiętam to
w momencie dyskusji o inwestycjach Pani radna Holka wyszła i w tym temacie nie
uczestniczyła. Więc nie bardzo rozumiem dlaczego wtedy ten wniosek nie został złożony.
Chociażby na drugim czytaniu, czy na ostatnim.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Prawda jest taka, że to rada decyduje, a nie komisje
decydują o tym jaki będzie kształt każdej uchwały, którą będziemy podejmować. W związku z
tym, że teraz jest podejmowana ta uchwała przez radę. W związku z tym podejrzewam, że
Pani radna złożyła ten wniosek.
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Mecenas Pan Rafał Bułka - Sytuacja przedstawia się następująco. Macie uchwałę, która w
dużej mierze jest uchwałą, która ma wartości arytmetyczne. Wniosek wprowadzony w ten
sposób proszę wprowadzić taki, a taki punkt nie może być oderwany też od tej arytmetyki.
Stąd też apeluję jedynie nie kwestionując uprawnień rady o to aby wniosek ten sformułować
prawidłowo. Jeżeli wkładamy wydatek 150 tys. zł to musimy zachować pozostałe rubryki
gdzieś trzeba ten wydatek zdjąć. Albo inne parametry zmienić. Więc to nie może być tylko w
jednym punkcie załącznika.

Bo to będzie oderwane od treści uchwały. Tylko musi być

wpisane prawidłowo. Stąd też apeluję jedynie o to aby przed głosowaniem ten wniosek
prawidłowo sformułować. Skoro Pani radna ma, a ma do tego święte prawo to musi wpisać jak
to ująć w tej uchwale. Żeby to było brzmienie dla Państwa jednoznaczne.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Pytanie w takim razie do Pani holki żeby nam
przedstawiła tu przynajmniej formę tych pytań, czy treść tego wniosku.
Radna Pani Mirosława Holka – Więc odczytuję wniosek jeszcze raz. W związku z nie
wprowadzeniem do WPF – u oraz budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boksu
garażowego przy remizie we Wtelnie”, które obejmuje rozbudowę remizy o boks garażowy i
pomieszczenie magazynowe oraz powiększenie istniejącego garażu składam wniosek o
zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2020 - 2026. Zmiana ma
polegać na dopisaniu w załączniku nr 2 do zarządzenia nr OR-S-.0050.180.2019 z dnia 201911-14 Przedsięwzięcia WPF punktu 1.3.2.21 Budowa boksu garażowego przy remizie we
Wtelnie. Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Miejski w Koronowie, okres
realizacji: od 2020 do 2021r., łącznie nakłady finansowe 360 000,00zł, limit 2020 r.:
150 000,00zł, limit 2021 r.: 210 000,00zł. Analogicznie to samo zadanie musi zostać
umieszczone w budżecie Gminy Koronowo na rok 2020. Tutaj proponuję w załączniku nr 3 do
uchwały Nr XX/…/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020 – Zadania Inwestycyjne w 2020 roku - zadanie w
pozycji 22 „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowy” na kwotę 150 000,00zł zamienić
na „Budowa boksu garażowego przy remizie we Wtelnie” łączne koszty finansowe
360 000,00zł, rok budżetowy 2020- 150 000,00zł, dochody własne= 150 000,00zł.
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Skarbnik gminy Pani Alicja Tymek – Ja bym chciała jeszcze raz, bo chyba Pani radna Holka
nie rozumie co ja do niej mówię. Jak tak wniosek składa dotyczy to 2 uchwał. My mówimy o
WPF i mówimy o uchwale budżetowej. Proszę tego nie mieszać. Dlatego, że na tym etapie
jesteśmy przy omawianiu WPF – u i sprawa jest bardziej skomplikowana niż Pani radnej się
wydaje. Dlatego, że wymaga zmian nie tylko w 1 punkcie. Proszę sobie dokładnie
przeanalizować poszczególne pozycje WPF – u. O wile więcej się zmieni dlatego, że my nie
mówimy tylko o zmianie danych dotyczących 2020. Później kiedy będziemy omawiali budżet
na 2020 też będzie trzeba podnieść. Ale nie mówimy o tym co się stanie w 2021 roku.
Zwiększa Pani nam wydatki. Zmienia nam Pani wynik. W związku z tym proszę dokładnie
wskazać jak to Pani widzi, w których pozycjach. Proszę być precyzyjnym.
Mecenas Pan Rafał Bułka - Ja tylko pokrótce trochę wspierając argumentację Pani skarbnik.
Jeżeli wniosek, ale tylko w tej części rozmawiamy dotyczącej WPF będzie uwzględniony. To
on nie może zostać uwzględniony przez Państwa w takiej prostej formie. Ponieważ musi być
uzupełniony o wskazanie kwot, które są w załączniku do tej uchwały. Zmieni się na przykład 2
kolumna z rubryce 2.2. załącznika. Zmieni się wynik budżetu na rok 2021 o czym mówiła Pani
skarbnik to jest rubryka 3. zmieni się tak na gorąco rubryka 7.1., 2 kolumna i rubryka 7.2.
również 2 kolumna. Nie można tego wpisać po prostu, że się uwzględnia w 1 załączniku bez
zmiany tych wyników arytmetycznych.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – W związku z tym co tu zostało wcześniej powiedziane
składam wniosek o odrzucenie wniosku złożonego przez Panią radną Holkę.
Radna Pani Mirosława Holka - W takim razie dla jasności proszę o wprowadzenie do WPF
inwestycji pn. „Budowa boksu garażowego przy remizie we Wtelnie”. Łączny koszt
finansowania 360 000,00 zł.
Radna Pani Ewa Szymańska - Koleżanka tutaj przedstawiła wniosek do wprowadzenia do
WPF – u. Ale wydaje mi się, że te wszystkie składniki, które Pan mecenas przed chwilą nam
wyczytał to jakby jest zadanie Pani skarbnik, która powinna tam umieścić te cyferki.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Ja zdawałem sobie sprawę z tego, że na
dzisiejszej sesji dojdzie do tej dyskusji. Ponieważ ten punkt już wcześniej wywołał dość duże
reperkusje w skutku dla gminy, dla mieszkańców i dla urzędu, dla rady. Nieprzyjęcie na jednej
sesji WPF, a przyjęcie budżetu. Dlatego kończymy tą dyskusję i ja jestem zdania. Zaraz
poddam pod głosowanie wniosek Pani Holki.
Na obrady sesji przybyła radna Pani Małgorzata Szymczak. Obecnych 21 radnych.
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Czy rada podejmuje temat, który przedstawiła w swoim wniosku Pani Holka?
Kto jest za przyjęciem przez radnych tego wniosku? „Za” - 6 głosów, „Przeciw” 10 głosów,
„Wstrzymało się” - 4 głosy.
Dokonano ponownego głosowania, ponieważ brak 1 głosu.
Kto jest za przyjęciem przez radnych tego wniosku? „Za” - 6 głosów, „Przeciw” 11 głosów,
„Wstrzymało się” - 4 głosy.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Czy jeszcze są jakieś pytania? nie widzę, w
związku z tym zamykam

dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo o

przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 16 głosami „za”, przy 2
głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami
„za”, przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/169/19 uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Pytanie mam do Państwa radnych. Zrobić
przerwę przed budżetem? Ogłaszam 10 minut przerwy. Przewodniczący obrad wznowił
obrady po przerwie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo
na rok 2020.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Gliszczyński - Przystępujemy do punktu
jedenastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu
uchwały wraz z załącznikami i uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
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Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecny Radny Pan Piotr Mitera. Obecnych 20 radnych.
- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią
Skarbnik Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Na obrady wrócił radny Pan Piotr Mitera. Obecnych 21 radnych.
Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajewski przedstawił inwestycje zawarte w
projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.
11b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu
uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przystępujemy do punktu 11 b) porządku
obrad sesji, do odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej w/w projektu
uchwały.
O odczytanie opinii proszę Pana Wiceprzewodniczącego Bogusława Guzińskiego.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński odczytał Opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej w/w projektu uchwały.
Opinia stanowi załącznik Nr 5 niniejszego protokołu.
11c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości
sfinansowania

planowanego

deficytu

przedstawionego

w

projekcie

uchwały

budżetowej Gminy Koronowo na 2020 rok.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 11 c) porządku
obrad sesji, do odczytania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o
możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Koronowo na 2020 rok.
O odczytanie opinii proszę Pana Wiceprzewodniczącego Bogusława Guzińskiego.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński odczytał Opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Opinia stanowi załącznik Nr 6 niniejszego protokołu.
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11d) Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu
uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 11 d) porządku
obrad sesji, do odczytania opinii komisji Rady Miejskiej w Koronowie dotyczącej projektu
uchwały.
O odczytanie opinii proszę Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie Pana Tomasza Skotnickiego.
Przewodniczący Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i

Rozwoju Gospodarczego

Rady Miejskiej w Koronowie Pan Tomasz Skotnicki odczytał opinię komisji rady.
Opinia stanowi załącznik Nr 7 niniejszego protokołu.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Pani Mirosława Holka –Składam wniosek. Proszę o wprowadzenie zadania
inwestycyjnego na rok 2020 „Budowa boksu garażowego przy remizie we Wtelnie”. Łączny
koszt 360 000,00 zł w zamian za zadanie inwestycyjne Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem
zaburtowym. Na 2020 r .proponuję 150 000,00 zł zabezpieczyć w budżecie na rozbudowę
OSP Wtelno. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i przegłosowanie na
dzisiejszej sesji.
Radna Pani Ewa Szymańska – Ja mam do załącznika inwestycje. Ja mam trzy pytania.
Pierwsze dotyczy jakby projektów dróg, które zostały wprowadzone do inwestycji na 2020 rok.
Dotyczy to sześciu dróg. Tak jak tutaj Pan burmistrz nam przedstawił. Jest to jakby pokłosie
zebrań. Moje pytanie o drogę Wiskitno - Huta. Gdzie to było też poruszane na zebraniach
wiejskich jak i w Wiskitnie tak samo w Hucie. Dlaczego to nie zostało jakby pokłosiem zebrań
wiejskich? To jest moje jedno pytanie. Drugie pytanie dotyczy projektu drogi Więzowno –
Bytkowice. Proszę o określenie, która to jest droga? Bo na wspólnym posiedzeniu komisji
usłyszeliśmy, że to jest droga bliżej Koronowa. Wiem, że tam są dwie drogi, więc proszę o
doprecyzowanie. To jakby jest jedna rzecz. Druga rzecz to jeśli chodzi o inwestycje.
Zabezpieczone w 2019 roku 500 tys. zł na projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w
Wierzchucinie Królewskim. Na rozbudowę, przepraszam na rozbudowę Szkoły Podstawowej w
Wierzchucinie Królewskim – I etap. Doskonale się orientuję w tej sprawie, bo rozmawiałam z
Panem dyrektorem szkoły w Wierzchucinie Królewskim. I wiem, że ten projekt oczywiście
przepadł. Śmiem twierdzić, że nie zostało to dopilnowane z tego względu nawet, że Pan
dyrektor po wyborach samorządowych w 2018 roku. Gdzie Pan został burmistrzem sam
osobiście składał pisma żeby wszcząć jakby w tej sprawie dalsze kwestie. Był też jakby
uczestnikiem kilku spotkań z Panem. No nie zostało to dopilnowane. A na ten rok pojawia się
kolejny projekt. Opiewający na kwotę 100 tys. zł już nie rozbudowy, ale przebudowy. To jest
jakby druga sprawa. Trzecia sprawa inwestycyjna dotyczy projektu przebudowy budynku
komunalnego w Wiskitnie. Wiem, że w zeszłym roku było to do sprzedaży przeznaczone.
Musimy też jakby wiedzieć o tym, że jest to budynek, na którym rękę trzyma konserwator
zabytków. I czy, że tak powiem przebrniemy przez tą sprawę.
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Burmistrza Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Najpierw droga do Huty z Wiskitna, która
nie stała się pokłosiem zebrania wiejskiego. Szanowna Pani radna wszyscy my tutaj, wszyscy
Państwo tutaj nie będę mówił, że mamy jakąś pulę. Ale musimy te pieniążki z budżetu
inwestycyjnego rozdzielać w miarę geograficznie sprawiedliwie. Co też starałem się tutaj
uczynić tym dokumentem. Mogę przeczytać każdą inwestycję po kolei, w którym okręgu
wyborczym każdego radnego. Czy nawet miejscu zamieszkania się znajduje. Wiskitno jest
ujęte w tym budżecie 651 tys. zł na modernizację oczyszczalni. Stąd droga nie znalazła się
tam, ponieważ wydajemy prawie 700 tys. zł na modernizację oczyszczalni w Pani
miejscowości. Jeśli chodzi o drogę Bytkowice – Więzowno to jest to pokłosiem zebrania
wiejskiego. Oczywiście tu ma Pani całkowitą rację. Ale jeszcze nie podjąłem decyzji, która to
będzie w dwóch dróg. Czy bliżej Koronowa, czy bliżej Wierzchucina, czy bliżej czegokolwiek
innego. Bo będzie to procedowane na zabraniu sołeckim z mieszkańcami.
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Tutaj do Pani radnej Szymańskiej,
bo to ja powiedziałem bodajże na komisji łączonej, że myślimy nad ta drogą bliżej Koronowa.
Tak jak Pan burmistrz powiedział myślimy, ale tu decyzja w żaden sposób jeszcze nie
zapadła. Nie chcemy nic robić za plecami mieszkańców tego sołectwa. Więc jak najbardziej
będzie ten temat poruszony na najbliższym zebraniu sołeckim, żeby też określili, na której
drodze bardziej im zależy. My myśleliśmy o tej drodze chociażby z racji tego, że jest tam
pozyskany po latach sporów sądowych teren, gdzie można by było urządzić też z czasem
boisko dla dzieci w tamtej okolicy. Dlatego, że tak powiem uważaliśmy zasadność tej dolnej
odnogi owalu, że tak powiem. Bo tam jest taki owal jeżeli chodzi o tż drogę. Więc my
myśleliśmy nad tym. Jeżeli mieszkańcy będą wskazywać, że dla nich bardziej zasadne jest ta
dalej od Koronowa położona droga. No to my nie będziemy tutaj w tym temacie robić
przeszkód. Może co do drogi Wiskitno – Huta ja również rozmawiałem z radnym Guzińskim na
komisji łączonej. Drugą taką ważną drogą jest droga Wilcze – Mąkowarsko i tych dróg
możemy wskazywać wiele, które przez lata nie widziały technologii asfaltowej. A na pewno by
na to zasługiwały. Więc myślę, że pokazane też metodą, którą mamy na chwilę obecną, że
jesteśmy w stanie dzięki też RFDS- owi wykonywać. Myślę, że jak najbardziej ponadrabiamy
te zaległości, żeby jak najwięcej tych dróg wykonać, które będą służyć naszym mieszkańcom.
Co do rozbudowy szkoły to powiem to samo co na komisji łączonej. My rozmawialiśmy nie raz
z dyrektorem. Jest gotowy projekt na rozbudowę szkoły. Na dobudowanie całego skrzydła.
Tak również dyrektor twierdził, że jak najbardziej projekt ten był zasadny. W momencie gdy
funkcjonował system poszerzony o gimnazjum. Na chwilę obecną sam bardziej się przychylał
do tego, że warto by było, że trzeba i tak wykonać remont dachu na szkole we Wierzchucinie
Królewskim. Warto by było ten dach podnieść i przystosować całe poddasze na nowe klasy. I
w zupełności dużo mniejszym kosztem będziemy w stanie zwiększyć ilość klas, zwiększyć
miejsce dla dzieci, żeby one miały jak najbardziej komfortowe warunki do nauki. Co do
przebudowy budynku w Wiskitnie, to tutaj jak najbardziej mamy świadomość, że tam jest
konserwator zabytków. Dlatego też podejrzewam nie znalazło to nabywcy. Więc no my też nie
chcemy pozostawić tego budynku samego sobie. No bo wiemy, że jeżeli nic się tam nie będzie
działo. Nie będzie on funkcjonował, to po prostu on ulegnie zniszczeniu. Więc jak najbardziej
zależy nam na tym, żeby coś z tego budynku zrobić, żeby służył on społeczeństwu naszej
gminy.
Radna Pani Ewa Szymańska – To rozumiem jeśli chodzi o to pierwsze pytanie do tej drogi
Wiskitno – Huta, że Wiskitno ma oczyszczalnie, Huta – remont świetlicy. To rozumiem, że
zostaje to jakby wykreślone. Drogi nie będzie. Tak rozumiem.
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Broń Boże, strzegł Bóg. Tak jak
powiedziałem.
Radna Pani Ewa Szymańska – Jeśli chodzi o ta drogę Wiskitno. Przepraszam się uczepiłam
tego Wiskitna, ale jestem mieszkanką, więc mi na tym zależy. Jeżeli chodzi o projekt budowy
drogi Więzowno – Bytkowice to byłam osobiście z byłym Panem sołtysem.

Panem

Kowalczykiem widziałam tą drogę i ja jako może też z tego okręgu radna wolałabym żeby
rzeczywiście przychylić się do tej drogi, która jest jakby z drogi wojewódzkiej 243 z tego
względu, że ona jest już w bardzo dobrym stanie utwardzona do samego jakby rozwidlenia.
Czy nawet do Bytkowic. Jest tam 20 posesji i to jakby było zasadne. No wiadomo decyzja
będzie podjęta jakby też tuta przez mieszkańców no tutaj na zebraniu. Mając też na uwadze tą
drogę, która biegnie obok szkoły. To tam są chyba trzy zabudowania. Więc jakby porównywać
kwestię zamieszkania. Dlatego widzę jako stosowne podjęcie tej drugiej drogi bliżej Koronowa.
Może tak to sprecyzuje z drogi 243.
Radny Pan Patryk Bociek – Ja bym chciał się odnieść odnośnie tej drogi, budowy, Projektu
budowy drogi Więzowno – Bytkowice. Pani radna Szymańska na tej drodze od drogi
wojewódzkiej 243 w kierunku Bytkowic tam dwudziestu zabudowań nie ma. Na drodze od
szkoły do Bytkowic też nie ma trzech zabudowań tylko jest więcej. Ile jest zabudowań to teraz
nie będziemy przeliczać. Tak jak było powiedziane, że nie będę się wypowiadał bo też
mieszkam przy tej drodze. Zebranie sołeckie będzie zorganizowane no po nowym roku. i
mieszkańcy Więzowna przedyskutują to na zebraniu i podejmą decyzję. Tak więc nie jest tutaj
w tym momencie zasadne rozmawiać, która to droga będzie wykonana.
Radna Pani Ewa Szymańska - Panie radny Bociek liczyłam, że tak powiem razem z Panem
byłym sołtysem Kowalczykiem i jest dwadzieścia zabudowań.
Radny Pan Patryk Bociek – Ja też jestem mieszkańcem Więzowna i dwudziestu zabudowań
tam nie ma. Może dwadzieścia budynków jest, ale posesji jest mniej.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Ale Panie burmistrzu ja rozumiem, że nie ma
jeszcze jakiejkolwiek decyzji czy ta droga, czy ta droga. Decyzja kiedy ma zapaść?
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Tak jak mówiłem wcześniej, że my
jak najbardziej chcemy, żeby ta decyzja zapadła wśród mieszkańców tego sołectwa na
zebraniu sołeckim, żeby wybrali, którą drogę dla nich jest ważniejsza i którą drogę oni chcą.
Tutaj wracając do wypowiedzi Pani Szymańskiej, bo się wciąłem bardzo przepraszam to tak
jak powiedziałem rozmawiałem również z Panem Guzińskim o drodze Wilcze – Mąkowarsko.
Jeżeli my byśmy wpisali wszystkie drogi, które w naszej gminie nie są zrobione, nie są
utwardzone, które są dziurawe no to myślę, żeby nam pieniędzy w budżecie nie starczyło,
żeby same projekty wykonać. Więc jak najbardziej w ramach rozstrzygania przetargów na
poszczególne inwestycje oszczędności. Tak samo jak patrząc na załącznik inwestycyjny z
początku tego roku, a jak on wygląda teraz. Wiadomo, że te pozycje będą się zmieniać. My jak
najbardziej chcemy te projekty wykonywać z racji tego, że widzimy sprawność działania
funduszu dróg samorządowych. Są sygnały, że będzie tam środków mniej w tym roku. ale jak
najbardziej te projekty chcemy robić, aby te poszczególne sołectwa ze sobą jak najbardziej
komunikować porządną drogą. Miałem przyjemność być wczoraj na odbiorze drogi Stary Dwór
– Bytkowice. Byłem również na odbiorze drogi Dziedzinek – Mąkowarsko, gdzie Pan sołtys no
sam mówił, że przez lata nie wierzono, że ta droga będzie wykonana. A jest wykonana, więc
myślę, że jak najbardziej będziemy w czasem drogi wykonywać Pani Ewo jak najbardziej. Ja
sam byłem na zebraniu wiejskim i wiem, że musiałem zrobić kółko tak naprawdę, żeby
dojechać docelowo, więc też widzę sens wykonania tej drogi. Ale no nie oszukujmy się. Nie
damy rady zrobić wszystkich dróg od razu.

40

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Ja muszę powiedzieć, że ten temat drogi to
będzie pojawiał się przez całą naszą kadencję. Tak długa aż wszystkie drogi będą wykonane.
Ja sobie przypominam tak na chwilkę tu odejdę od tego. Ten temat dróg to był bardzo dawno
poruszany i tutaj już jest dzisiaj na zdjęciu burmistrz Ryszard Zienkiweicz mówił nam tak.
Słuchajcie my podejmiemy uchwałę, że na rok robimy 2 kilometry asfaltowej drogi. Zgadzacie
się? Tak. Ale weźcie pod uwagę, że tych dróg mamy 700 kilometrów. No to jak 700 podzielimy
przez 2. To wychodzi ile? 350 lat potrzeba żeby zrobić w gminie wszystkie drogi. Taki jest
temat. Ja sobie przypominam też byłem tu już radnym. Powstał pomysł połączyć Wtelno z
Salnem przez Bytkowice. Bardzo potrzebna droga, ponieważ Wtelno jest takim ośrodkiem,
gdzie rolnicy dowożą zboże, itd. Zaopatrują się w środki do produkcji. Udało mi się przekonać
radnych i tamtego ówczesnego Pana burmistrza żeby tą przebudowę zacząć od Wtelna. Z
kolei kolega radny z Salna mówił nie Panie burmistrzu nie od Salna zaczniemy. Skończyło się
na tym , że zaczęliśmy od Wtelna do Salna. I już potem do Bytkowic i potem do Salna. Jest
piękna droga i tak myślę, że pomału będziemy realizować te drogi. Natomiast jak wiemy, tak w
hierarchii tych dróg to myśmy, mówię myśmy w sensie gmina zostali na końcu. Ponieważ w
pewnym momencie w kraju podzielono drogi autostrady, krajowe, wojewódzkie, powiatowe i
gminne. Co się okazało. No wiadomo autostrady musza być asfaltowe, wojewódzkie też
asfaltowe, powiatowe większość, a gminne, niektóre tylko. I większość dróg została
gruntowych nam przekazanych. Przypominam kiedyś utwardzenie tych dróg żeby wybrnąć z
sytuacji kiedy najgorzej jest na wiosnę. Są roztopy tośmy korzystali z żużla z elektrociepłowni
z Bydgoszczy. Tego zabroniono więc przeszliśmy na technologię zagęszczania tych dróg
gruzem. Już w tej chwili poprawiła się sytuacja na tych drogach. Natomiast jest jeszcze jeden
czynnik. Musimy sobie zdać sprawę z tego kiedy nasz kraj wszedł do Unii. Stworzono szereg
programów dla rolników i rolnicy zostali wyposażeni w dużej mierze w ciężki bardzo sprzęt. I
on trochę inaczej działa jak kiedyś te mniejsze ciągniki. Czy konie. No ale jesteśmy w
Koronowie na sesji dyskutujemy o drogach. Ja pozwoliłem sobie tutaj tak odejść na moment.
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Radny Pan Tomasz Skotnicki - Ja się cieszę z takiej konstrukcji budżetu. A mianowicie
oczywiście wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że środków jest za mało i nigdy ich nie
będzie tyle ile byśmy chcieli. Nawet na same projekty. Ale cieszę się z jednego, że osią tego
budżetu jest infrastruktura, infrastruktura drogowa, wodociągowo – kanalizacyjna. No i
pozostałe rzeczy związane z bezpieczeństwem, itd., że nie ma tutaj w tym budżecie żadnych
takich dziwnych rzeczy kolokwialnie rzecz ujmując. Jak to mówi Pan burmistrz Kazimierski.
Łódź to jest element bezpieczeństwa mieszkańców. Nie są to pomniki w stylu poprzednich
budżetów. Nie będę tego wymieniał. Wiemy o co chodzi. Jeszcze raz cieszę się, że osią tego
budżetu jest infrastruktura, której mieszkańcy od nas się domagają. Tej infrastruktury jest za
mało. Mówimy tutaj, Szanowna moja przedmówczyni Pani Ewa Szymańska powiedziała o
drodze w miejscowościach poza miastem. My tu jeszcze mamy ogrom dróg na terenie
naszego miasta. Nowych osiedli Pieczyska, Samociążek, Tuszyny, gdzie na dzień dzisiejszy
wiele osiedli nie ma ani metra asfaltu, ani metra. Są zamieszkane już przez kilkadziesiąt
rodzin. Które nie mają nic, niektóre osiedla dopiero w zeszłym roku uzyskały wodę w
Koronowie. Więc nie nadrobimy tego jak tu mój przedmówca przewodniczący Gordon
powiedział. Setek lat nam nie starczy żeby to wszystko zrobić. Ale jak będziemy to
konsekwentnie robić, to będziemy tą ilość zaniedbań, opóźnień zmniejszać.
Radny Pan Patryk Bociek - Ja jeszcze tak nawiązując do tych dróg gminnych. Mamy 700
kilometrów. No mi trochę to się nie zgadza, że jest 700 kilometrów, bo tutaj Pan prezes ZGKiM
podzielił gminę na 8 okręgów do odśnieżania z tego 6 wiejskich okręgów. W każdym okręgu
jakby jest do odśnieżania 28 do 30 kilometrów. Czyli 6 razy 30 to jest około 180 kilometrów
dróg, które są uczęszczane. A reszta dróg to chyba są takie dojazdowe czy powiedzmy.
Głównych dróg jest około 200 kilometrów. A odnośnie drogi Więzowno – Bytkowice i reszty
inwestycji no to powinniśmy się cieszyć, że są wykonywane i na tym etapie nie musimy takiej
gorącej dyskusji podejmować. Uchwalmy budżet i dziękuję.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Ja tylko króciutko Panu radnemu
Boćkowi odpowiem tak bo to jest łączna ilość czy długość dróg, które są włąc znie z
dojazdowymi do pól itd. Wiadomo, że nie podlegają one odśnieżaniu i innym pracom, bo nie
mieszkają tam żadni mieszkańcy. Także to by się zgadzało.
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Radny Pan Olech Raddatz – Też może się odniosę do tych inwestycji drogowych. Jeśli
chodzi o konsekwencję inwestycji drogowych. Złożyłem wniosek do Pana burmistrza na 2020
rok o dokończenie właśnie. To jest konsekwencja ul. Tyrakowskiego. Tam jest około 200 do
300 metrów. Wiemy, że ul. Kościelna będzie wykonana i by było połączenie. I mamy lewą
stronę Mąkowarska od strony ulicy krajowej zamkniętą i po temacie.

No nie zostało to

wprowadzone. Myślę, że zostanie, bo widzimy jakie oszczędności zostały zrobione teraz po
przetargach ul. Kościelnej i Glinki – Cierplewo. Także myślę, że wrócimy do tematu. Tak samo
złożyłem wniosek o ul. Jeziorną też konsekwentnie o dokończenie. Też nie zostało
wprowadzone. Myślę, że będziemy rozmawiali na ten temat. Myślę, że będziemy wracali do
tych tematów. Panie burmistrzu na spotkaniu rady sołeckiej, w której uczestniczę jako radny
odnośnie funduszu sołeckiego zadecydowaliśmy. Znaczy się ja złożyłem propozycję aby
zakupić i zamontować urządzenia fitness. To się spotkało z aprobatą mieszkańców. Zostało to
przegłosowane na zebraniu sołeckim. Ale tutaj w budżecie gminy mamy tutaj nazewnictwo
Budowa strefy fitness projekt i wykonanie. Na zebraniu tak nie podawaliśmy. Nie wiem czy to
jest błąd? Czy co? Było zakup i montaż urządzeń fitness. Wiec myślę, że złożę w tej chwili
wniosek o tylko i wyłącznie zmianę nazewnictwa. Bo nie chcemy wydać pieniędzy na projekt.
Po prostu chcemy zakupić i je zamontować wokół placu zabaw. Tak było na zebraniu
sołeckim.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Ale niestety to nie działa na
zasadzie takiej, że kupimy sobie urządzenia i zamontujemy je gdzie chcemy. Musi być na to
projekt, który zatwierdzi zamontowanie tych urządzeń w danym miejscu.
Radny Pan Olech Raddatz – Panie burmistrzu proszę spojrzeć na inne zadania z innych
sołectw. Jest takie nazewnictwo budowa i montaż.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Tak bo jest wykonany

przykładowo projekt. Tak jak w Morzewcu był w tym roku robiony projekt. Po to żeby w
przyszłym roku robić zakup i montaż. Przykładowo to samo jest we Wtelnie, gdzie jest
zrobiony projekt. Na zebraniu sołeckim bodajże byłem jak najbardziej za tym. Tam poszło
bodajże 40 tys. zł z funduszu sołeckiego. My tutaj rozmawialiśmy z przewodniczącą komisji
alkoholowej upraszczając nazwę z Panią Kasią Szultą – Romaniuk abyśmy również też tą
świetlicę wciągnęli w ten program. Abyśmy mogli tez środki z tego programu wykorzystać w
końcu też na urządzenie tego projektu i zrobienie tego placu zabawa we Wtelnie. Powiem
może tak. Ja również nie specjalnie widzę sens robienia projektu na plac zabaw. Ale
przepisów nie przeskoczymy.
Radny Pan Olech Raddatz – W Mąkowarsku mamy plac zabaw. Bo to chodzi o ul. Tucholską
i mieliśmy w planie zakupić po prostu i rozstawić wokół placu zabaw różne urządzenia.
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Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Musi być na to projekt Panie

radny.
Radny Pan Olech Raddatz - No nie wiem. Zastanówmy się czy jest to potrzebne?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Jeżeli kupimy. Nikt nie weźmie

odpowiedzialności za zamontowanie tych urządzeń. No bo jeżeli my wyłonimy firmę, to firma
do nas przyjdzie i powie nam dajcie nam projekt, że my możemy to tam zamontować. A my
powiemy, nie no tu sobie pokopcie i sobie wstawcie.
Radny Pan Olech Raddatz

- Jeśli tak musi być niech tak będzie. Ale obserwowałem w

różnych miastach jak jeździłem i patrzyłem. Nie ma stref fitness ogrodzonych. Są po prostu te
urządzenia rozproszone w różnych miejscach. Nad jeziorami i to też jest strefa fitness.
Radna Pani Illona Pubanc – Mam pytanie do Pana Kazimierskiego. Proszę mi powiedzieć na
jakim etapie stanęła sprawa ul. Spichlerzowej?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Jeżeli chodzi o ul. Spichlerzową
czekamy na uzgodnienia. Będziemy teraz składać ostatecznie uzgodnienia do starostwa. Jak
najbardziej będziemy tą drogę w porozumieniu w Biedronką wykonać.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Ja mam pytanie. Ono by może finansowo
dotyczyło Pani skarbnik. Ale do Pana burmistrza. Niech Pan powie radzie, nam czy jest w
gminie sołectwo, które nie chciałoby dróg asfaltowych?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie przewodniczący Gordon ośmielę się
twierdzić, że nie. Chyba nie ma. Chociaż zrobimy referendum w tej sprawie. Zapytam
mieszkańców.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Potwierdza Pan Panie burmistrzu moje
przypuszczenia i ten stan jest taki. Ale to rada będzie decydowała, w którym miejscu gminy
będzie realizowane, będą realizowane te inwestycje. I je będzie trzeba wykonać.
Radna Pani Ewa Szymańska - Ja jeszcze może tutaj nadmienię do słów Pana radnego
Skotnickiego. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Bo ja nie neguję, że tak powiem jakichkolwiek
remontów dróg ,czy nakładek asfaltowych, czy projektów. Ale tak jak Pan tutaj wspomniał w
Koronowie to są też jakby młode osiedla, które powstają, budują się. A mieszkańcy, którzy na
wioskach mieszkają już lata też chcieliby w końcu doczekać się konkretnej nakładki i dojazdu,
który jakby też skraca. Wspomnę oczywiście o tak swojej drodze Wiskitno – Huta.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Jest takie zadanie jak - Ulepszanie nawierzchni
dróg gminnych i Pan burmistrz użył sformułowania, że te środki będą w całości przekazanie do
zakładu komunalnego. Czy to są środki na tzw. łatanie dziur? Tylko? Czy z tego też jakieś
inwestycje będą robione? Co to jest za pula pieniędzy?
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Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Odpowiadając Pani radnej ja mówiłem, że
chciałbym żeby w całości były przekazanie do zakładu gospodarki. Gdyż zakład jest na etapie
wdrażania nowej technologii budowy dróg. Opartej na polskim patencie. W tym roku
budżetowym chcemy żeby zakład w całości sfinansował zakup nowych maszyn. Czyli
recyklera, takiej frezarki do dróg, maszyny do kładzenia asfaltu, do poboczy. Żeby zakład był,
że tak powiem w pełni wystarczalny jeśli chodzi o remonty i budowę dróg.
Radna Pani Małgorzata Szymczak – Ja do Pana burmistrza Kazimierskiego mam takie
pytanie. Na jakim etapie jest czyniona inwestycja na drodze Igrzyskowej w sołectwie
Samociążek.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Nie chcę skłamać ale chyba

zostało złożone o pozwolenie do starostwa. Chyba tam bodajże już były wszystkie
uzgodnienia i poszło o pozwolenie do starostwa. Jest kolokwialnie na ostatniej prostej. Projekt
został złożony do starostwa. Dobrze mówię Pani kierownik? Tak Pani kierownik potwierdza.
Tak bodajże rozmawialiśmy, że ma być złożony na dniach tak naprawdę do starostwa po
uzyskaniu pozwolenia. Więc no też jest to następna droga, którą na pewno mieszkańcy
chcieliby widzieć w przyszłym roku, aby była realizowana.
Radna Pani Małgorzata Szymczak – Koniecznie. Jeszcze tylko dopytam o jeszcze takie
drogi jak Osada Leśna, czy droga Nad Brdą. To są drogi, które nie należą do dróg gminnych
jeszcze. Nie należą do dróg gminnych. Ja mam tutaj takie pytanie. Jak w takiej sytuacji są
czynione jakiekolwiek roboty drogowe na tych drogach? Mam na myśli na przykład w
momencie kiedy spadnie śnieg. Czy będą odśnieżane, czy mieszkańcy mogą mieć ten spokój
wewnętrzny, że te drogi będą odśnieżone? Czy na przykład jak wyrównujemy drogi czy Nad
Kanałem, czy Igrzyskową, czy również droga czy Osada Leśna, czy Nad Brdą. Czy
mieszkańcy tych dróg mogą liczyć, że te drogi będą wyrównywane?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Znaczy się nie są te drogi
własnością gminy w chwili obecnej. No tam trwa proces komunalizacji tych dróg. Więc no tutaj
my siłą rzeczy bardzo byśmy chcieli. Ale nie możemy dbać o te drogi jak o drogi gminne.
Bardzo byśmy chcieli. Wiemy, że mieszkają tam nasi mieszkańcy. Ale niestety nie możemy.
Radna Pani Małgorzata Szymczak – No to jak się mają czuć w tym momencie mieszkańcy,
którzy muszą codziennie dojechać do pracy? Odwieść dzieci do szkoły? Czują się zaniedbani,
opuszczeni.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Pani radna ja to jak najbardziej
rozumiem. Dlatego w tym momencie my robimy wszelkie starania, aby te drogi właśnie
skomunalizować i przejąć je na gminę, aby zapewnić im godny dojazd do swoich posesji do
swoich domów. No prawa nie przeskoczymy w pewnych kwestiach.
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Radny Pan Maciej Szlagowski – Ja mam pytanie. W sumie dwa pytania do Panów
burmistrzów. Jeżeli chodzi o inwestycje Wykonanie projektu ul Sienkiewicza w Koronowie.
Rozumiem, że to jest tylko projekt nawierzchni, chodników. Natomiast mam pytanie tak może
trochę zawodowo co z infrastrukturą podziemną, która jest, że tak powiem z lat 60- 70 tych ?
Żebyśmy też pewną kolejność zawsze zachowali i, że nie tylko wymieniamy to co na wierzchu.
Ale też pamiętajmy o tym co wewnątrz bo za chwile będziemy musieli to niszczyć. Drugie
pytanie odnośnie inwestycji Wykonanie projektu drogi w kierunku Osiedla Lipinki. To rozumiem
jest droga od drogi krajowej do Lipinki. I tutaj też chciałbym zaznaczyć, że nasza komisja czyli
komisja, której ja przewodzę komisja komunalna złożyła taką propozycję budowy sieci
wodociągowej w drodze gminnej łączącej sieć wodociągową Lipinki z siecią wodociągową w
drodze wojewódzkiej 243. Mówię o projekcie. Natomiast żebyśmy znowu nie zapomnieli, że
wykonamy projekt. Wykonamy drogę, a za chwile nie będzie możliwości położenia wodociągu.
Mówię tutaj o zwodociągowaniu terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego z 2012 i 2017 roku tzw. te plany za pomnikiem upamiętniającym Bitwę pod
Koronowem, które jakby zwodociągowały odnośnie drogi krajowej po prawej i lewej stronie.
Tam są miejscowe plany z 2012 roku. Są też już działki podzielone, wykupione. Ludzie nie
mogą się budować, ponieważ nie mają możliwości włączenia do gminnej sieci wodociągowej.
A plan tylko taką możliwość przewiduje. Nie pozwala na budowanie własnych ujęć.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Panie przewodniczący, Panie radny czy
mam traktować to zapytanie jako wniosek, aby ująć w tych projektach również wymianę sieci?
Radny Pan Maciej Szlagowski – Pytanie jest takie bo też branża drogowa niekoniecznie
zajmuje się dobrze branżą sanitarną. Więc albo by należało w międzyczasie w ciągu roku, że
tak powiem dorzucić, dołożyć zadanie inwestycyjne projektu budowy sieci. Tak chyba, że
akurat firma, która by wygrała. Zajmowałaby się tez branżą sanitarną. A tutaj nie wiem, czy to
też nie przedroży. Czasami lepiej jest zrobić dwa projekty. Bo one są, że tak powiem jeden z
drugim nie musi być związany. Ponieważ tam jeszcze nie ma infrastruktury. Jeżeli chodzi
mówię o tą drogę do Lipinek. To tutaj mogą być dwa oddzielne. Jeżeli chodzi o zadanie
Sienkiewicza. Tu warto byłoby ująć to tak jak w przypadku ul. Ogrodowej. Czyli projekt drogi
wraz z branżą całą ta podziemną czyli wodociągowo – kanalizacyjną.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Uważam, że ten wniosek jest jak
najbardziej zasadny. Bo traktuje to jako wniosek. Moja sympatia coraz bardziej się wzmaga.
Powiem tak rozwiązanie może być takie nie mówię, żeby to drogowcy projektowali ale może
faktycznie zlecę to po prostu spółce. Przekażę to prezesowi, żeby w planie inwestycyjnym
naszej spółki to ujął. I będę egzekwował z całą stanowczością.
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Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Ja chciałam się tylko dopytać. Czy w budżecie jest
zabezpieczona kwota na uruchomienie autobusu do Glinek i do Jasińca. Ponieważ w dziale
Transport i Łączność takiej kwoty nie widzę. Czy burmistrz chce skorzystać z tzw. wsparcia od
wojewody, czy jest taka możliwość?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Na dzień dzisiejszy kalkulujemy koszty i
żeby to zrobić małymi busikami. Bo jest to oczywiście jak najbardziej cel Glinki o oba Jasińce
skomunikować z Koronowem. Jeśli chodzi o dotację od wojewody. Koszt kilometra to jest
około 6 zł. Wojewoda w tym roku budżetowym czyli 2019 dawał 1 zł. w przyszłym roku już to
będzie 80 groszy. Śmiem twierdzić, że ta tendencja będzie się powtarzała. Więc nie chciałbym
się tylko od jednego źródła uzależniać.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski

- Ja jeszcze chciałem

dopowiedzieć. Kwestię, którą poruszał radny Szlagowski. Przykładowo w tym roku
poszerzyliśmy projekt wykonania ul. Ogrodowej o to aby wykonać również całą infrastrukturę.
Bo w pierwotnym założeniu było bez tej sieci całej, która jest pod ziemią. My również
będziemy patrzeć na to żeby te drogi robić całkowicie, żeby nie musieć za 2 lata ryć po to aby
kłaść tam infrastrukturę techniczną. A co do robienia drogi na Lipinki, a biorąc pod uwagę, że
tam za figurą są działki podzielone i utworzone. No to jest właśnie tez kolejny segment, że my
jeszcze nie zadbaliśmy o te nieruchomości, które są już wybudowane. W których już ludzie
mieszkają. Tam nie ma infrastruktury, a chcemy kłaść infrastrukturę już tam gdzie jeszcze na
chwile obecną nie powstają żadne nowe budynki. Więc tutaj też musimy to troszkę
wyśrodkować. A są właśnie takie miejsca jak to Skarbiewo, Lucim, Lipinki, gdzie naprawdę
tych potrzeb też jest do zrealizowania i to są już tak jak mówiła przykładowo Pani Szymańska.
Są to w cudzysłowie powiem stare osady. Długo mieszkający mieszkańcy, którzy też na to
zasługują.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski – Ja tylko słówko ad vocem Pana
wypowiedzi tutaj co do słów burmistrza Zienkiewicza. To na dzień dzisiejszy, na dzień
wczorajszy właściwie to realizujemy nie 2 a 6 kilometrów dróg asfaltowych w roku. W
przyszłym roku będzie tego więcej. Jak Państwo czytacie w budżecie co mamy. A jeszcze
mamy, że tak powiem dużą chęć otrzymania dotacji i duże prawdopodobieństwo otrzymania
dotacji na ul. Sportową. Na co strasznie liczę.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Te 350 lat się znacznie skróci. Ale ja mam
inne pytanie do Pani skarbnik . Chodzi o tą dotację rządową do Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Pan tutaj jest dyrektor

i on coraz większe pieniądze Pani skarbnik

dostaje. Tam jest Pani nam powie Pani skarbnik na to zadanie jest 20 mln tu, tak? I pytanie
brzmi czy te środki powodują to, że nasza gmina rośnie w siłę? Czyli jest nas więcej, bo im
więcej jesteśmy silniejsi. W tym sensie zadaje pytanie.
Skarbnik gminy Pani Alicja Tymek – Jeżeli chodzi o pomoc społeczną to ja tutaj może
jeszcze raz.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon

- Mi Pani skarbnik tutaj chodzi o te 20 mln

500+.
Skarbnik gminy Pani Alicja Tymek – No tak Panie przewodniczący kwota się zwiększyła,
ponieważ w tym roku nastąpiła zmiana ustawy i została poszerzona grupa osób uprawnionych
do świadczenia 500+. Ponieważ całkiem do niedawna chodzi o wakacje w tym roku było tak,
że dopiero na 2 dziecko otrzymywaliśmy pomoc, wsparcie finansowe. A w tej chwili już od 1
dziecka. W konsekwencji zmiany ustawowej ilość dzieci korzystających z takiej pomocy
zwiększyła się i automatycznie kwota dotacji na 500+ uległą zwiększeniu.

Czy nas jest

więcej? Myślę, że więcej uprawnionych. Czy będzie więcej dzieci? Oby było.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon

- Teraz tutaj padł wniosek Pani radnej Holki.

To jest. Wniosek dotyczy. Proszę go sformułować konkretnie. Rozbudowa remizy we Wtelnie.
Tak?
Radna Pani Mirosława Holka – Mam jeszcze raz Panie przewodniczący odczytać?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon

- Ja nie mam tego wniosku. Ja sobie tylko tu

zapisałem
Radna Pani Mirosława Holka- Proszę o wprowadzenie zadania. Proszę o wprowadzenie
zadania inwestycyjnego na rok 2020 „Budowa boksu garażowego przy remizie we Wtelnie”.
Łączny koszt 360 000,00 zł w zamian za zadanie inwestycyjne Zakup łodzi płaskodennej z
silnikiem zaburtowym. Na 2020 r. proponuję 150 000,00 zł zabezpieczyć w budżecie na
rozbudowę OSP Wtelno. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i przegłosowanie
na dzisiejszej sesji.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon
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- Proszę Pan mecenas na ten temat.

Mecenas Pan Rafał Bułka - Ja chciałem tylko Państwu zwrócić uwagę, bo jest zapis w
statucie, że zmiany uchwał nie powinny budzić wątpliwości prawnych. A ten wniosek akurat
budzi poważne, ponieważ zarówno zgodnie ze statutem § 57 ust. 2, pkt 4 musi być określenie
źródeł finansowania uchwały. A zwracam uwagę, że jest taka arytmetyczna sprzeczność
między wprowadzeniem zadania inwestycyjnego na kwotę 360 tys. kosztem zakupu na kwotę
150 tys. i jest to również sprzeczne z przepisem art. 58 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym, który obliguje do wskazywania takich źródeł finansowana.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon

- Jeżeli rozumiem nie jest on jakby

kompletny, tak? Więc jeżeli nie jest kompletny, to nie możemy go poddać pod głosowanie.
Tak?
Radna Pani Mirosława Holka - Chodzi mi o I etap w kwocie 150 tys. zł. I etap rozbudowy.
Nie Panie Skotnicki można postawić bez okien, bez bram. I etap 150 tys. zł, a później można
jak będą pieniądze w budżecie resztę dokończyć.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Ja przypominam, że kosztorys
wykonany w roku jakby opiewał na kwotę 360 tys. zł. aby wykonać prace, które są
przewidziane w tym projekcie również trzeba dokonać częściowej rozbiórki dachu. Więc ja
powiem szczerze nie specjalnie myślę, że jest zasadne dzielić to zadanie na części, żebyśmy
się czasem obudzili na zasadzie takie, że rozbierzemy pół remizy i będziemy czekać do
następnego roku. Czy będą środki na to, a by to dokończyć. Ja myślę, że takie rzeczy jak
rozbudowa remizy o boks, o miejsce do spotkań dla strażaków o miejsce magazynowe. Jest to
zadanie, które wypadałoby zrealizować za jednym zamachem. A nie rozbijać je na części. Nie
wiem dwie, trzy. Nie daj Boże stanie się coś co nie pozwoli nam tego skończyć w 2021. I
wtedy gdzie ci biedni druhowie się podzieją.
Radna Pani Mirosława Holka

- Panie burmistrzu czyli lepiej kupić łódź za 150 tys. niż

przeprowadzić etapami rozbudowę remizy.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - No nie wiem teraz Panie mecenasie czy ten
wniosek jest kompletny i formalny? Czy nie jest? Czy to tylko zależy od rady? Musze się
podeprzeć.
Mecenas Pan Rafał Bułka – W tej drugie wersji czyli w wersji, w której nie wprowadzamy tych
360 tys. a jedynie 150 tys. jest to wniosek do przyjęcia. Trzeba po prostu zamienić jedno
zadanie z drugim. Więc jest prawidłowy.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Czyli tą łódź przeznaczamy na remizę.
Dosłownie środki finansowe.
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Mecenas Pan Rafał Bułka – To znaczy Panie przewodniczący nie ośmielę się w nawiązaniu
do tego co mówił burmistrz Kazimierski określić też co się będzie mieściło w tych 150 tys. Bo
wniosek tego nie wyjaśnia. Po prostu zostanie zużyte 150 tys. na rozbiórkę i część budowy. A
nie będzie zakupu łodzi i wówczas można tak zrobić jeżeli radni rzeczywiście chcą tak
zdecydować.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Czyli sprowadza się wniosek do tego żeby i
to będzie zależało tu od głosowania. Czy kupić łódź czy za te 150 tys. zacząć I etap
rozbudowy remizy we Wtelnie. Tak? Chce Pan jeszcze burmistrz coś powiedzieć na ten
temat?
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że 40
minut temu głosowaliście na WPF-em, którym znajduje się łódź płaskodenna dla OSP
Gościeradz. W tym momencie uchwała WPF będzie niewspółmierna z uchwałą budżetową.
Tylko zwracam na to uwagę.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Jak to wygląda Pani skarbnik?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Dobrze kończę na ten temat dyskusję i
poddaje wniosek pod głosowanie.
Kto z Państwa radnych jest za wnioskiem przedstawionym przez radną Panią Holkę?
Kto jest za wnioskiem? „Za” - 6 głosów, „Przeciw” 11 głosów, „Wstrzymało się” - 3 głosy.
Dokonano ponownego głosowania, ponieważ brak 1 głosu.
Kto jest za przyjęciem przez radnych tego wniosku? „Za” - 6 głosów, „Przeciw” 12 głosów,
„Wstrzymało się” - 3 głosy.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Ale nie jest wykluczone, że pojawi się coś w
roku budżetowym i wtedy będziemy mogli pomyśleć na temat rozbudowy.
Radny Pan Tomasz Skotnicki – Tym o to głosowaniem uratowaliśmy remizę OSP we
Wtelnie. Jest i będzie. Nie będziemy musieli jej rozbierać w roku bieżącym. Za 100 tys. zł za
150 tys. zł przy budżecie z zeszłego roku 360 tys. zł. jakbyśmy mieli robić to etapowo to
podejrzewam, że starczyłoby na to żeby remizę rozebrać i postawić ściany. I by hulał nam
wiatr. Więc naprawdę dziękuję bardzo w imieniu strażaków OSP Wtelno.
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Radna Pani Mirosława Holka

- Panie Skotnicki rozbawił mnie Pan naprawdę. Ja chciałam

powiedzieć, że etapami dałoby to się zrobić. Gmina by nie była tak obciążona. Pańskie wnioski
nie wiadomo skąd Pan sobie wysnuł czy coś wypisał. Uważam, że jesteśmy za zakupem łodzi.
No gratuluję Państwo radni.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Zamykam

dyskusję. Przystępujemy do

głosowania. Proszę bardzo o przeprowadzenie głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 16 głosami „za”, przy 1
głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr
XX/170/19 uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Panie burmistrzu muszę powiedzieć z
tego miejsca, że zdaję sobie sprawę, że jest to pierwszy Pana budżet. Taki sporządzony
przez Pana. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że największą rolę przy tworzeniu tegoż
budżetu odegrała Pani skarbnik Alicja Tymek. Z tego też względu no gratuluję Panu
burmistrzowi i Pani skarbnik.
Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski - Panie przewodniczący, Szanowni radni
bardzo Wam dziękuję za przegłosowanie tego budżetu, który faktycznie tak jak tutaj pięknie
Pan Tomasz przedstawił. Dziękuję i postaram się go wykonać w 100%.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon zarządził 15 minut przerwy.
Radna Pani Mirosława Holka – Panie przewodniczący ale ostatnio było przez Pana
mecenasa powiedziane, że musi być przerwa przegłosowana, że przewodniczący sam nie
może przerwy ogłosić. No to w końcu można czy nie można? Proszę określić. No bo chyba
zostaliśmy wprowadzeni w błąd. Raz przewodniczący wprowadza przerwę. A teraz
przedtem nie można było.
Mecenas Pan Rafał Bułka - Dobrze ja rozumiem, więc nie chciałbym tu w kompetencje
rady. W taki samym trybie musicie Państwo przerwę przegłosować jak po WPF.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Kto z Państwa radnych chce żeby ogłosił
15 minut przerwy?
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„Za” – 19 głosów, „Przeciw” – 1 głos, „Wstrzymało się” – 1 głos – ogłoszono 15 minut
przerwy.
Po przerwie przewodniczący obrad wznowił obrady.
Nieobecny radny Pan Stanisław Gliszczyński. Obecnych 20 radnych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy
Koronowo na rzecz użytkownika wieczystego.

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 12 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo
na rzecz użytkownika wieczystego.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon

- Zatem projektu uchwały wraz z

uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik
Panią Angelikę Walat.
Kierownik wydziału Pani Angelika Walat przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/171/19

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

gruntowej, położonej w Koronowie, stanowiącej własność Gminy Koronowo na rzecz
użytkownika wieczystego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
realizowanego

ze

środków

Solidarnościowego

Funduszu

Wsparcia

Osób

Niepełnosprawnych.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 13 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020
realizowanego

ze

środków

Solidarnościowego

Funduszu

Wsparcia

Osób

Niepełnosprawnych.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Pana Dyrektora
Pana Dariusza Karwata.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pan Dariusz
Karwat przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący obrad - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać
głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/172/19 uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze
środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Koronowo na rok szkolny 2019/2020.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 14 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Koronowo na rok szkolny 2019/2020.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Dyrektor Panią
Ewę Chytła.
Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie Pani Ewa Chytła przedstawiła
projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
54

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 1głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/173/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Koronowo na
rok szkolny 2019/2020.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę
Koronowo nieruchomości gruntowej położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 15 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez
Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik
Panią Angelikę Walat.
Kierownik wydziału Pani Angelika Walat przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać
głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.

55

Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/174/19

w

sprawie

nieodpłatnego

przejęcia

przez

Gminę

Koronowo

nieruchomości gruntowej położonej w Koronowie, gm. Koronowo.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 16 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? 20 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik
Panią Angelikę Walat.
Kierownik wydziału Pani Angelika Walat przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.

56

Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosów

„przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” Rada Miejska w

Koronowie podjęła Uchwałę Nr XX/175/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Na obrady wrócił radny Pan Stanisław Gliszczyński. Obecnych 21 radnych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji
Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2020.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 17 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych
komisji Rady Miejskiej w Koronowie na rok 2020.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać załączników do projektu uchwały.
Kto jest za? 21 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - W związku z tym projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem zostanie odczytany.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Guziński odczytał projekt uchwały
wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
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Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX//176/19 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w
Koronowie na rok 2020.
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie
umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 18 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi
bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej
sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Skarbnik
Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX//177/19 w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z
budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy
Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.

59

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu
pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie
umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 19 porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia powiatowi
bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej
sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? O głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Zatem projektu uchwały wraz z
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Skarbnik
Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon –

Zamykam dyskusję, przystępujemy do

głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Stwierdzam, że 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX//178/19 w sprawie udzielenia powiatowi bydgoskiemu pomocy finansowej z
budżetu Gminy Koronowo na 2020 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy
Gminą Koronowo a powiatem bydgoskim.
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19a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych
kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 19a) porządku
obrad

sesji,

do

rozpatrzenia

projektu

uchwały

w

sprawie

ustalenia

wykazu

niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały wraz z załącznikiem i
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Skarbnik
Panią Alicję Tymek
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/179/19

w

sprawie

ustalenia

wykazu

niezrealizowanych

kwot

wydatków

zamieszczonych w budżecie Gminy Koronowo, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.

62

Ad.19b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Koronowo spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 19b) porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Koronowo spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
- Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 21 głosów
Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zatem projektu uchwały wraz z załącznikiem i
uzasadnieniem nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią skarbnik Alicję
Tymek.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/180/19 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu Gminy Koronowo spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
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Ad.19c

Rozpatrzenie projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20

grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych w
okresie noworocznym na terenie miasta i Gminy Koronowo.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 19c) porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu Apelu Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia
2019r.

w

sprawie

ograniczenia

używania

środków

pirotechnicznych

w

okresie

noworocznym na terenie miasta i Gminy Koronowo.
Wiceprzewodniczący Pana Bogusław Guziński odczytał Apel.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Nad Apelem będziemy głosowali w taki
sam sposób jak nad uchwałami.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Taki drobny, rozumiem, że w tytule uchwały mamy
prawidłowo czyli ograniczenia i środków.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego. Nad Apelem będziemy głosowali w taki sam sposób jak
nad uchwałami.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 21 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Apel w
sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych w okresie noworocznym
na terenie miasta i Gminy Koronowo.
Obrady sesji opuścił radny Pan Olech Raddatz. Obecnych 20 radnych.
19 d. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa,
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia
sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 19d) porządku
obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia
Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa,
wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia
sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon odczytał projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Prosiłbym żeby tam poprawić strefy w pierwszym
akapicie.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Zamykam dyskusję, przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę
podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 20 głosami
„za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr
XX/181/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na
drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za
parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych
opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
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20. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2020 rok.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Przystępujemy do punktu 20 porządku
obrad sesji, do przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2020 rok.
W związku z tym plan pracy Rady Miejskiej w Koronowie na 2020 rok zostanie odczytany.
Wiceprzewodniczący rady Miejskiej Pan Bogusław Guziński odczytał Plan pracy Rady
Miejskiej w Koronowie na rok 2020.
Na obrady sesji wrócił radny Pan Olecha Raddatz. Obecnych 21 radnych.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów
radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romanik- Jako przewodnicząca MGKRPA wnoszę o
wykreślenie w miesiącu październiku Sprawozdania. Dlatego, że my tutaj nie mamy w tym
planie, a to sprawozdanie za rok 19 było teraz przedstawione w październiku. Natomiast
podsumowanie za rok 2020 będzie na początku roku 2021 razem ze sprawozdanie z
programu przeciwdziałania narkomanii.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Nie wiem czy mogę. Panie przewodniczący prosiłbym
o zerknięcie na czerwiec. Z tego co wiem to Referatu Rozwoju i Promocji już nie ma. Jest inna
nazwa. Chyba, że będzie ten Referat Promocji i Rozwoju o czym jeszcze nie wiemy.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – To jest tak naprawdę czysty błąd
pisarski. Jest złe nazewnictwo wydziału, który ma na chwile obecną inną nazwę. Także bardzo
proszę o poprawienie go zgodnie z obowiązującym nazewnictwem.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Bogusław Guziński – Więc po następujących
poprawkach. W nazewnictwie w czerwcu Informacja Punktu Informacji Turystycznej, Wydziału
Obsługi

Przedsiębiorczości

i

Promocji

oraz

Komisariatu

Policji

w

Koronowie

o

przygotowaniach Gminy Koronowo do sezonu Turystycznego oraz wypoczynku dzieci i
młodzieży. I zgodnie z wnioskiem Pani radnej Szulty – Romaniuk zostaje wykreślony punkt 4
w październiku Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. To są te
dwie zmiany.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Są jeszcze uwagi? Zamykam dyskusję,
przystępujemy do głosowania.
Kto jest za? 21 głosów
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Kto jest przeciw? 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Stwierdzam, że 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie przyjęła plan
pracy Rady na 2020 rok.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon

- Proszę Państwa zapytam się teraz. Bo

myślę, że przed tym punktem należy zrobić przerwę. Kwestia zasadnicza jak długa to ma być
przerwa? Wystarczy 15 minut, czy 20? Czy ile chcecie Państwo pytam się?
Kto jest za tym, żeby przerwa trwała 15 minut?
Jednogłośnie „Za” - 21 głosów
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon ogłosił 15 minut przerwy.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon wznowił obrady sesji po przerwie.
21. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon -Teraz przystępujemy do kolejnego 21
punktu porządku obrad, a mianowicie: - do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie.
Informuję, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy wybiera
ze swego grona przewodniczącego rady bezwzględną większością głosów w obecności,
co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Statut Gminy Koronowo w art. 65 stanowi:
W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ostemplowanych kart pieczęcią rady, a
samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna z wyłonionym
spośród siebie przewodniczącym.
Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania każdorazowo objaśnia sposób
głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
Po przeprowadzonym głosowaniu i przeliczeniu głosów przewodniczący komisji
skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
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Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Przystępujemy do wyboru spośród
radnych trzy osobowej Komisji Skrutacyjnej.
Informuję, że członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach
przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Proszę o zgłaszanie kandydatur.
Informuję, że kandydaci powinni wyrazić zgodę na powołanie w skład Komisji
Skrutacyjnej.

Zgłoszono kandydaturę radnej Pani Elżbiety Mojzesowicz.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz wyraziła zgodę.
Zgłoszono kandydaturę radnego Pana Patryka Boćka.
Radny Pan Patryk Bociek wyraził zgodę.
Zgłoszono kandydaturę radnej Pani Sławomiry Polewanej.
Radna Pani Sławomira Polewana wyraziła zgodę.
Po zgłoszeniu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Wybierając członków Komisji
Skrutacyjnej głosujemy jawnie przez podniesienie ręki, każdego z kandydatów oddzielnie.
Kto jest za powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej Pani Radna Elżbiety Mojzesowicz?
Za oddano - 20 głosów.
Kto jest przeciw? Przeciw oddano – 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? - 1 głosów.
Kto jest za powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Radnego Patryka Boćka?
Za oddano - 20 głosów.
Kto jest przeciw? Przeciw oddano – 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? - 1 głosów.
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Kto jest za powołaniem w skład Komisji Skrutacyjnej Pana Radnej Sławomiry Polewanej?
Za oddano - 20 głosów.
Kto jest przeciw? Przeciw oddano – 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? - 1 głosów.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon
Skrutacyjnej

dla przeprowadzenia wyboru

- Stwierdzam, że w skład Komisji

Przewodniczącego Rady Miejskiej w

Koronowie
wybranizostali:
1. P. Elżbieta Mojzesowicz
2. P. Patryk Bociek
3. P. Sławomira Polewana
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Proszę, aby Komisja Skrutacyjna
wybrała ze swego grona Przewodniczącego Komisji.
Komisja dokonała wyboru przewodniczącego w osobie radnej Pani Elżbiety Mojzesowicz.

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Proszę o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Rady.
Informuję, że zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady

winno być

potwierdzone przez kandydata wyraźnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na
kandydowanie, dlatego każdorazowo będę zwracał się z zapytaniem do zgłaszanej
osoby, czy wyraża zgodę.
Zgłoszono kandydaturę radnej Pani Katarzyny Szulta – Romaniuk.
Radna Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk wyraziła zgodę.
Zgłoszono kandydataurę radnego Pana Bogusława Guzińskiego.
Radny Pan Bogusław Guziński wyraził zgodę.

Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Nie widzę dalszych zgłoszeń,
stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady.
Sposób głosowania objaśniła komisja skrutacyjna.
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Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Pani Elżbieta Mojzesowicz – Mamy dwóch
kandydatów Panią Katarzynę Szulta – Romaniuk i Pana Bogusława Guzińskiego.
Głosowanie będzie tajne, ponieważ lista obecności jest wynosi 21 radnych. Jest
przygotowanych 21 kart do głosowania. Będziemy głosować nad każdą kandydaturą
oddzielnie w wyborach tajnych wywoływani radni będą podchodzić, odbierać karty,
skreślać, składać głosy do urny. I potem przeprowadzimy drugie głosowanie nad drugą
kandydaturą. Jako pierwsza kandydatura to jest Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk i
poprosimy o przeprowadzenie głosowania.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – Mam pytanie. To nie głosujemy nad dwoma
kandydatami skreślając albo jednego, albo drugiego? Tylko nad każdym z osobna?
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon - Dlatego prosiłem żeby Pan radca się też
wypowiedział. Panie mecenasie. Co to znaczy na każdego osobno?
Mecenas Pan Rafał Bułka – To znaczy tak naprawdę rozumiem, że tutaj chodziło o to,
że to jest jeden głos i tylko jeden głos można oddać na karcie. Natomiast tutaj są karty
takie widzę bardzo rozbudowane. Jest aż pięć pozycji. Ja nawet bym się zastanawiał czy
nie zaproponować Państwu żeby po prostu wydrukować karty, na których będą te dwa
nazwiska i obok rubrykę. Zajęło by to pewnie nie wiem 5-10 minut. I wtedy byłaby rubryka
i Państwo by oddawali ten jeden głos tak jak tutaj pani przewodnicząca mówiła.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Co na to radni?
Radni wyrazili zgodę.
Radny Stanisław Gliszczyński – Nie no chciałem zaproponować, że tak jak było
poprzednio. Dwa nazwiska, oddając jeden głos. Oddaję albo na jednego albo na
drugiego. Jak chcę się wstrzymać to nie oddaję albo w ogóle. I to niech komisja ustali.
Albo oddaję dwa krzyżyki i jest głos nieważny. Jest najprostsza procedura.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Czyli poddaję pod głosowanie 5 minut
przerwy i będą wydrukowane karty z nazwiskami. Tak? Kto jest za?
Dobrze większością głosów. Ogłaszam przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Elżbieta Mojzesowicz – Komisja skrutacyjna
otrzymała karty do głosowania w sprawie wybory przewodniczącego. Niestety nie mamy
ich według alfabetu. Nie wiem czy to prawnie. Nie ma znaczenia. Dobrze. Karty zostały
przeliczone.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – A pytanie dlaczego jeżeli zawsze układa
się według alfabetu tym razem nie jest? Rozumiem, żeby było dziesięć to by musiało być.
Przyjmują Państwo taka informację?

Proszę bardzo Panią przewodniczącą o

przeprowadzenie głosowania.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Elżbieta Mojzesowicz – Komisja skrutacyjna
otrzymała 21 kart do głosowania. Na tych kartach zapisane są dwa nazwiska
kandydatów: Pani Szulta – Romaniuk Katarzyna Brygida, Pan Guziński Bogusław Jerzy.
Przy każdym nazwisku kandydata są postawione kwadraty. Oddajemy 1 głos na
kandydata. Dwa krzyżyki przy dwóch kandydatach to jest głos nieważny. I jeżeli nie
będzie żadnego krzyżyka przy żadnym kandydacie również jest to głos nieważny.
Przystępujemy do głosowania nad kandydatem. Objaśniam, że są to wybory tajne.
Wyczytano z listy obecności kolejno wszystkich radnych, którzy otrzymali karty do
głosowania, oddali głos i wrzucili karty do urny.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego komisja skrutacyjna przystąpiła do liczenia
głosów. Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół
Komisji Skrutacyjnej wybranej na XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 20 grudnia
2019 roku w sprawie wyboru w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Koronowie.
Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią Załącznik Nr 8
niniejszego protokołu.
Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon odczytał Uchwałę Nr XX/182/19 Rady
Miejskiej w Koronowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
rady Miejskiej w Koronowie.
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Przewodniczący obrad Pan Tomasz Gordon – Poproszę teraz Panią przewodniczącą
tutaj do nas i wręczę za chwilę insygnia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
Wysoka Rado stało się to, że dzisiaj 20 grudnia 2019 r. po miesiącu, że tak powiem
zastępowania przewodniczącego przypadł mi w udziale ten zaszczyt być tutaj pełnić tą
funkcję i starałem się reprezentować Państwa i na zewnątrz i tutaj podejmując decyzje
zwołując sesje i tym podobne sprawy. Dlatego myślę, że spełniłem swoje zadanie. A od
tego momentu przekażę tutaj przewodnictwo w tej radzie Państwo żeście zdecydowali
Pani Katarzynie Szulta – Romaniuk. Teraz wręczę te insygnia Pani przewodniczącej i od
tego momentu Pani przewodnicząca przejmie prowadzenie już sesji. A ja sobie po prostu
odpocznę. Myślę, że postaram się wspomóc swoim doświadczeniem, znajomością
tematu samorządowego Panią przewodniczącą i tak będę wspierać żeby w naszej gminie
bo tak to trzeba powiedzieć zapanowała taki zrozumiały sposób podejmowania decyzji.
Żebyśmy stanowili jedną radę. Ja wiem, że to jest ciężko bo jest rok dopiero nowej
kadencji. Ale myślę, że teraz już powinno tak iść no jeszcze nie z górki, jeszcze trochę
pod górkę, ale i w związku z tym, że jest to proszę Państwa. W przededniu jesteśmy
Świąt Bożego Narodzenia jednych z takich najbardziej rodzinnych świąt no to należy tu
szczególnie pogratulować Gminie Koronowo. Bym powiedział mieszkańcom ponieważ ma
przewodniczącego rady, czyli szefa tej władzy uchwałodawczej. No i teraz Pan burmistrz
będzie musiał podporządkować się zupełnie komu innemu. Tyle tu mojego wystąpienia.
Ja już skończę bo tu mój kolega mówi, że już za dużo mówię. Teraz nastąpi przekazanie
władzy.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –
przejęła przewodniczenie obradom sesji.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Dziękuję Szanowni
Państwo, Panie wiceprzewodniczący z pokorą przyjmę tą pomoc i będę z niej na pewno
korzystać.

Również

Szanowni

Państwo

w

zasadzie

Wysoka

Rado,

Panowie

Burmistrzowie i Szanowni Państwo dziękuję za to zaufanie. W zasadzie była to
wyrównana gra. Bo to 1 głos różnicy tylko. Nie mniej z pełną świadomością wiem, że
spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność. I mówię to, że będę pełnić ta funkcję no w
sposób taki transparentny i z tą nadzieją, że będzie coraz lepiej. Dziękuję.
Panie burmistrzu bardzo proszę o zabranie głosu.
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Burmistrz Koronowa Pan Patryk Mikołajewski wszystkich

moich

współpracowników

Chciałbym tylko w imieniu myślę

podziękować

tutaj

Panu

radnemu

wiceprzewodniczącemu Gordonowi za ten miesiąc pracy. Współpraca była naprawdę
wzorcowa. Zrozumienie z dwóch stron za co serdecznie dziękuję i liczę, że Pan Tomasz
pomoże nam dalej. Chciałbym tylko Pani przewodnicząca i wiceprzewodniczący żebyście
pamiętali, że to Koronowo nie Tryszczyn jest stolicą gminy.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Rozumiem, dziękuję
bardzo. Pan radny Tomasz Skotnicki.
Radny

Pan

Tomasz

Skotnicki

–

Ja

bym

chciał

podziękować

tutaj

Panom

wiceprzewodniczącym za ten miesiąc pracy. Zarówno Panu Tomaszowi Gordonowi jak i
Panu Bogusławowi Guzińskiemu. Za to, że prowadzili tą radę przez ten miesiąc. To był
trudny miesiąc. Ponieważ mieliśmy budżet, więc jeszcze raz w imieniu radnych dziękuję.
22. Zapytania, wnioski i informacje.
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Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon – Pozwolę sobie zaraz zabrać głos. Ja
mam proszę Państwa informację, ponieważ muszę to przeczytać. Tu kolega radny złożył
takie zapotrzebowanie na szkolenie, które ma przeprowadzić Powiatowa Inspekcja
Weterynarii na temat afrykańskiego pomoru świń. To jest ustalone już w Powiatowym
Lekarzem Weterynarii.

Proszę to tą drogą rozesłać po sołtysach, żeby jak najwięcej.

Głównie to chodzi o rolników. Takie szkolenie odbędzie się 9 stycznia 2020 roku o godz.
10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Koronowie.
Radny Pan Piotr Mitera – Ja w nawiązaniu trochę to tego co Pani Małgorzata Szymczak
już podniosła dzisiejszego dnia. W nawiązaniu do wniosków złożonych na V i VI sesji rady
miejskiej w sprawie komunalizacji ulic Osada Leśna, Nad Brda oraz Piaskowej w sołectwie
Samociążek składam zapytanie na jakim etapie jest sprawa przejęcia powyższych ulic
przez Gminę Koronowo?
Pani Radna Ewa Szymańska – Ja mam 3 wnioski.
Pierwszy dotyczy dokumentacji zutylizowania części gruzu z działki 57/19 w Wiskitnie.
Proszę o niezwłoczne udostępnienie dokumentacji zutylizowania części gruzu z działki
57/19 w Wiskitnie. Na dokumenty czekam 4 miesiące i jeszcze nie mam.
Drugi wniosek w sprawie wspólnego posiedzenia komisji nad projektem rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim. Proszę o wyznaczenie w miesiącu styczniu
wspólnego posiedzenia wszystkich komisji rady miejskiej celem przedstawienia radnym
projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim, który już stracił
swoją ważność oraz projektu obecnego na przebudowę

Szkoły Podstawowej w

Wierzchucinie Królewskim. Proszę o przygotowanie wszelkiej dokumentacji, pism
składanych przez Pana dyrektora, obu projektów. Poinformowania i zaproszenia na to
spotkanie również Panią dyrektor Ewę Chytłę Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu
Edukacji oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim Pana Piotra
Bakalarskiego.

74

Trzeci wniosek – W imieniu mieszkańców Koronowa ul. Przyrzecze wnoszę o
natychmiastową naprawę tejże drogi. Droga jest rozjeżdżona przez ciężki sprzęt. A
mianowicie przez samochody ciężarowe, które wywożą żwir z tamtej żwirowni.
Mieszkańcy mają problem w poruszaniem się swoimi autami jak i idąc pieszo. Ponieważ
jest ona grząska, pełna błota i dziur. Sprawa była ustnie przekazywana Panu
koordynatorowi od spraw dróg . Nic w tej sprawie nie zrobiono. Jak również na portalu
społecznościowym Pan burmistrz obiecał, że zostanie to naprawione. Wpis był z 5
grudnia, a do dzisiejszego dnia nie zostało nic zrobione. Droga jest w bardzo fatalnym
stanie bez możliwości przejazdu. W załączeniu dołączam przekazane przez mieszkańców
fotografie.
Radna Pani Mirosława Holka – Mam zapytanie jaki jest koszt zakupu świątecznych
oświetleń? Jaki jest koszt wydatków na energie tego oświetlenia? Proszę o odpowiedź na
sesji i na piśmie.
Radny Pan Olech Raddatz – Ja mam wniosek. Mój wniosek dotyczy przystanków
autobusowych. Zwracam się z wnioskiem o wymianę lub remont dwóch wiat
przystankowych w Mąkowarsku przy ul. Osiedle Rybkowo oraz przy ul Osiedle Łakomowo
przy drodze krajowej nr 25. Dodam tylko, że to już nie są przystanki Panie burmistrzu
tylko szkielety przystanków. Tam dzieci czekają na autobus i mieszkańcy. Tam hula wiatr.
Nie wiem czy tam remont coś w ogóle pomoże. A już nie wspomnę jak to wizerunkowo
wygląda. To jest droga krajowa.
Radny Pan Henryk Borowicz – W związku w wydobyciem żwiru na odcinku Wierzchucin
– Popielewo bardzo została zniszczona droga gminna. W związku z tym, że duże
samochody jadą poprzez Popielewo. Bym bardzo prosił żeby właściciel tej żwirowni
naprawił.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Ja również mam wniosek i
dwa zapytania.
Pierwszy wniosek -

Wnoszę o wizje lokalną w Tryszczynie, skrzyżowania na ul.

Wteleńskiej, która jest drogą wojewódzką nr 244 z ul. Boczną stanowiącą dojazd do
marketu Dino. Skrzyżowanie to jest bardzo kolizyjne. Zbyt szeroki chodnik usytuowany od
strony przydrożnej kapliczki zawęża skrzyżowanie i nie ma możliwości, aby dwa
samochody nadjeżdżające w tym samym momencie z przeciwnych kierunków zmieściły
się. W związku z tym proszę o podjęcie działań aby zmienić to wąskie gardło. Proszę o
odpowiedź czy istnieje możliwość przebudowy? A konkretnie zwężenia wspomnianego
chodnika? Celem poszerzenia tego skrzyżowania.
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Zapytania - Odnośnie inwestycji przebudowy drogi gminnej ul. Jaworowa w Tryszczynie.
Proszę o poinformowanie mnie jako sołtysa wsi Tryszczyn o odbiorze technicznym
inwestycji, pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Jaworowa w Tryszczynie, abym mogła
zwrócić uwagę i odnieść się do kilku aspektów tej inwestycji. Po drugie po wspomnianej
inwestycji u zbiegu ul. Nad Stawem i Na Skarpie pozostała hałda odpadów zmieszanych z
gruzem i z ziemią oraz rozjeżdżony z koleinami skwer, który wcześniej wysypany był
kamieniem wapiennym . Na tym skwerze w trakcie realizacji zadania firma realizująca
zrobiła sobie plac manewrowo – magazynowy. Gromadziła tam piach, podsypkę i inne
materiały budowlane. W związku z tym wnoszę o zobligowanie firmy wykonującej zadanie
do posprzątania. Do wywiezienia odpadów, wyrównania nawierzchni i przywrócenia stanu
skrzyżowania jak sprzed rozpoczęcia budowy.
Kolejne zapytanie Czy są jakieś informacje od firmy Nexera, która ma realizować program
dotyczący położenia światłowodu w miejscowości Tryszczyn, Morzewiec

i Wtelno.

Otrzymałam w połowie listopada pismo tu z Urzędu Miejskiego w Koronowie informujące,
że cytuję: „W najbliższym czasie będzie zorganizowane spotkanie informacyjne z
mieszkańcami w tej sprawie”. Ale nadal nie mam żadnych szczegółowych informacji.
Radna Pani Barbara Mojzesowicz

- Ja mam wniosek do Pana burmistrza również

dotyczący, jakby powielę wniosek Pani Szymańskiej od mieszkańców osiedla Przyrzecze
w sprawie tej zniszczonej drogi. Z uzyskanych informacji droga była dwa razy równana w
grudniu. Niestety po zaledwie kilku dniach stan drogi ponownie uległ pogorszeniu, że
mieszkańcy maja problem z przejazdem samochodem osobowym. A o przejściu pieszo
stało się w ogóle niemożliwe.

Rozwiązanie jakie proponuje społeczna komisji

infrastruktury jest wyłożenie tego odcinka płytami betonowymi. Część kosztów naprawy tej
drogi być może powinien ponieść właściciel żwirowni. Ponieważ to jego pojazdy i tylko
wyłącznie jego niszczą tą drogę.
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Drugi wniosek dotyczy również społecznej komisji, wniosek o udzielenie odpowiedzi.
Szanowny Panie burmistrzu zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na złożone
wnioski na, które do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Pierwszy wniosek z 12
sierpnia 2019 r. dotyczący zmiany miejsca zatrzymywania autobusu szkolnego w Mąkowarsku
przy tamtejszym Zespole Szkół. Drugi wniosek z dnia 12 sierpnia 2019 r. dotyczący
wprowadzenia strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości na ul. Bulwarowej. Również z
tego samego dnia zapytanie dotyczące postępów z prowadzenia dialogu z Enea Wytwarzanie
w kwestii oczyszczania starego koryta rzeki Brdy. Prośba z 25 września dotycząca
konieczności przedłużenia linii PKS Tuchola – Pruszcz Bagienica do Mąkowarska. I zapytanie
z 31 października dotyczące planu likwidacji barier architektonicznych, z którymi spotykają się
osoby niepełnosprawne oraz w dalszej części pisma dotyczące przystanku autobusowego
przy ul. Paderewskiego. I kolejny wniosek dotyczy z 31 października ustalenia nośności na ul.
Przyrzecze. Bardzo bym prosiła niestety w tym przypadku o pisemną odpowiedź.
I mam jeszcze jeden kolejny wniosek. Dotyczy to mieszkańców miejscowości Bieskowo.
Ponieważ jest tam usytuowany przystanek

autobusu szkolnego. Wysiadające dzieci z

autobusu, ponieważ nie ma tam wysepki wysiadają na poboczu. Właściwie zarośniętym
poboczu drogi wojewódzkiej 243. Nie ma żadnej lampy tam, przechodzą wtedy kiedy jest już
ciemno jak wysiadają z tego autobusu. I ja bardzo bym prosiła o usytuowanie dwóch lamp,
żeby te dzieci bezpiecznie przez tą drogę w tej chwili bardzo ruchliwą mogły przejść.
Radny Pan Stanisław Gliszczyński – W związku z tym, że nie otrzymałem od ponad 20 dni
odpowiedzi z ostatniej sesji, więc jeszcze raz zadaje pytanie. Ile środków było zdeponowanych
na rachunku gminy w dniu 31 grudnia 2018 roku? Na jakich lokatach? Na jaki procent
lokowano środki w tym roku? Ile z tego tytułu uzyskano środków dla gminy? I drugie ile
środków było zdeponowanych na rachunku gminy na dzień 31 grudnia 2019? Ale to będzie już
być może po terminie, więc może być na 30 listopada 2019 r. Na jakich lokatach? Na jaki
procent lokowano te środki w 2019 roku.

Ile z tego tytułu uzyskano środków dla gminy

Koronowo?
23. Składanie interpelacji
Radni interpelacji nie złożyli.
24. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za 2019
rok.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Proszę o przedstawienie
sprawozdań.
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Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie za 2019
rok.
Sprawozdania na piśmie stanową załącznik Nr 9 niniejszego protokołu.

25 . Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Zastępca Burmistrza Pan Piotr Kazimierski – Szanowni Państwo Pan burmistrz zaraz do
nas dołączy. Tym razem z racji godziny, pory roku, dnia odpowiemy na wszystkie zapytania i
wnioski na piśmie. Chcielibyśmy jeszcze jak najbardziej obdarować Państwa skromnymi
prezentami, które dla Państwa przygotowaliśmy. Mamy również nadzieje prze połamiecie się z
nami opłatkiem i uda nam się życzyć sobie nawzajem wesołych świąt. Także czekamy na
Pana burmistrza i zaraz i będziemy te prezenty rozdzielać.
Przewodnicząca rady zamknęła obrady XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie życząc
zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym roku satysfakcji
spełnienia i większego dialogu.

21. Zamknięcie obrad XVIII sesji.
Przewodnicząca rady zamknęła obrady XX sesji Rady Miejskiej w Koronowie życząc
zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym roku satysfakcji
większego dialogu.
Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 17:35.
Koronowo, 18 lutego 2020 r
Protokół sporządziła:
Magdalena Wanda - Joras - Biuro Rady
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie
/-/ Katarzyna Szulta-Romaniuk
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