OR-RM.0002.10.6.2020
Protokół Nr XXX/20
z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie
odbytej w dniu 30 września 2020 r.
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24
Spoza rady w sesji udział wzięli:
Pan Sławomir Marszelski

- I Z-ca Burmistrza Koronowa,

Pan Piotr Kazimierski

- II Z-ca Burmistrza Koronowa,

Pani Alicja Tymek

- Skarbnik Gminy,

Aleksandra Szews

- Sekretarz Gminy

Pan Rafał Bułka

- Radca Prawny UM w Koronowie.

1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
Obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk. Poinformowała 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 Przewodnicząca rady Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk
stwierdziła prawomocność obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
W sesji udział wzięło 18 radnych na ogólny stan 21 radnych.
Nieobecni radni Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech Orliński, Pan Patryk
Bociek.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Witam serdecznie:
1. Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Koronowie.
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2. Zastępcę Burmistrza Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego, Zastępcę
Burmistrza Koronowa Pana Piotra Kazimierskiego, Skarbnik Gminy Panią Alicję
Tymek, Sekretarza Gminy Panią Aleksandrę Szews wraz z pracownikami
urzędu.
3. Wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo oglądających transmisję obrad sesji
oraz tych, którzy tu dzisiaj zostali zaproszeni i przybyli na naszą sesję.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Zanim przejdziemy do
meritum naszej sesji. W dniu dzisiejszym tj. 30 września obchodzimy 81 rocznicę
rozpoczęcia zbiorowych egzekucji. Dokonywanym przez niemieckich okupantów, jakie
miały miejsce w miejscowości Tryszczyn w 1939 roku. Na początku II wojny światowej
tj. na przełomie września i października. W rowach strzeleckich, które miały pierwotnie
służyć wojsku polskiemu w ramach akcji Inteligencja zostali brutalnie rozstrzelani
mieszkańcy Bydgoszczy oraz pobliskich miejscowości. Głównie byli to lekarze,
prawnicy, nauczyciele, duchowni, a także harcerze. Szacuje się, że w Tryszczynie
zginęło wówczas około 900 osób. Podobne akcje Niemcy przeprowadzali na terenie
całej Gminy Koronowo. Zatem Szanowni Państwo proszę wszystkich o powstanie i
uczczenie minutą ciszy pamięci wszystkich poległych na terenie naszej gminy na
początku II wojny światowej.
Minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych na terenie naszej gminy na
początku II wojny światowej.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Jeszcze jedna sprawa
zanim przejdziemy do porządku obrad naszej sesji. Chciałam Państwa poinformować,
że 8 września br. uczestniczyłam w Forum Samorządowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego,

które

odbyło

się

w Toruniu

na

otwartym

terenie

Muzeum

Etnograficznego. W forum wzięli udział samorządowcy wszystkich szczebli z całego
regionu. Po raz pierwszy obok wójtów, burmistrzów i prezydentów z regionu w
spotkaniu udział wzięli przewodniczący rad gmin, powiatów, miast. Forum zostało
powołane jako platforma debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych z
regionu dla wyrażenia potrzeb i interesów, czy też problemów zarówno regionu, jak i
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całości, jak i poszczególnych powiatów, czy gmin. Tematem przewodnim była 30
rocznica samorządu terytorialnego. Na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego
gościem specjalnym był profesor Jerzy Stępień, współtwórca reformy administracyjnej
z 1990 roku. Uroczystości związane z 30- leciem samorządu terytorialnego miały
odbyć się wcześniej, wiosną. Ale z powodu epidemii zorganizowano je dopiero teraz.
W części roboczej rozmawiano m.in. na temat wyzwań związanych z pandemią
COVID – 19. Na zakończenie spotkania wszyscy obecni samorządowcy otrzymali z
rąk marszałka Piotra Całbeckiego pamiątkowy grawerton oraz album Poczet
Samorządowców

Województwa

Kujawsko

–

Pomorskiego.

Ponieważ

reprezentowałam naszą gminę sama w tym momencie pragnę na ręce Pana
wiceburmistrza Sławomira Marszelskiego złożyć pamiątkowy grawerton. Pozwolę
sobie przytoczyć jego treść „W jubileuszowym roku 30-lecia samorządu terytorialnego
w Polsce władzom oraz mieszkańcom Gminy Koronowo dziękujemy za wkład w rozwój
województwa kujawsko – pomorskiego i umacnianie samorządności lokalnej. Życzymy
powodzenia w realizacji przedsięwzięć służących gminie i regionowi”
Przewodnicząca obraz Katarzyna Szulta – Romaniuk przekazała na ręce Zastępcy
Burmistrza Koronowa Pana Sławomira Marszelskiego pamiątkowy grawerton.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Dziękuję bardzo za
wręczenie mi grawertonu. Jeżeli można coś tutaj od władzy wykonawczej gminy
powiedzieć. Pamiętam zaczynałem, wtedy studia w roku 90 – tym. Jedna z pierwszych
ustaw zmieniająca ustrój naszego kraju, to była ustawa, ona się jeszcze nazywała o
samorządzie terytorialnym. Wprowadzała odrębność i odpowiedzialność też gmin. W
największym skrócie ta zmiana, bardzo istotna zmiana polegała na tym, że nie było
już naczelnika, naczelnika miasta i gminy, który nie był wybierany przez mieszkańców.
Wybierana przez mieszkańców w poprzednim ustroju przypominam była Rada
Narodowa. Samodzielność gmin była znacznie ograniczona, bo tak w istocie były
częścią skarbu państwa ówczesnego. To co dała ustawa o samorządzie terytorialnym,
to pełna osobowość gmin. Też odpowiedzialność za dochody tej gminy, za
prowadzone inwestycje i myślę, że te 30 lat uczy nas, że gospodarowanie tutaj na
miejscu poprzez osoby, które mają mandat mieszkańców, to najlepszy sposób
zarządzania pieniędzy społecznymi na tym najniższym szczeblu. Potem oczywiście w
końcu lat 90 – tych doszły jeszcze, można powiedzieć dwie hierarchie tego
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samorządu, tzn. powiaty i województwa. To takie, moja tutaj mała dygresja. Dziękuję.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk – Przechodzimy do
punktu trzeciego porządku obrad sesji do wniosków dotyczących zmiany porządku
obrad sesji.
Czy są wnioski o zmianę porządku obrad sesji?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski – Składam wniosek o
wprowadzenie punktu dodatkowego do naszej sesji w sprawie przyjęcia uchwały w
sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020.
Na obrady sesji przybył radny Pan Artur Koper. Obecnych 17 radnych.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Czy są jeszcze jakieś
wnioski? Nie widzę.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad sesji jako punkt 18a rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy
Koronowo na rok 2020?
za- 16 głosów
przeciw - 1 głos
wstrzymuje się – 0 głosów
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Zatem 16 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” punkt został
wprowadzony.
Zatem porządek obrad sesji po zmianach będzie wyglądał następująco:
1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII i XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
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Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
7. Wręczenie nagród laureatom konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie
Bydgoskim" - etap gminny.
8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2048 stanowiącej własność Gminy
Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych działek ewid. nr: 94/4, 94/5 i 94/36 położonych w Tryszczynie, gm. Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - działki
ewid. nr: 102/13 położonej w Samociążku, gm. Koronowo.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego

oraz

szczegółowych

warunków jego funkcjonowania.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na
prace

konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Koronowie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Burmistrza Koronowa.
18a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
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i gminy Koronowo na rok 2020.
19. Zapytania, wnioski i informacje.
20. Składanie interpelacji.
21. Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
22. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Koronowie.
23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
24. Zamknięcie obrad XXX sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII i XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
Przewodnicząca obrad - Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad sesji:
Przyjęcie protokołu z obrad: XXVIII i XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w
Koronowie.
- Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXVIII sesji Rady
Miejskiej w Koronowie?
Za- 17 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujące się – 0 głosów
Nieobecni Radni: Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech Orliński, Pan Patryk
Bociek, Pan Maciej Szlagowski.

Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad XXIX sesji
nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koronowie?
Za- 17 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymujące się – 0 głosów
6

5.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca obrad - Przystępujemy do punktu piątego porządku obrad sesji, do
sprawozdania Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
Sprawozdanie zostało zamieszczone na eSesji. Czy mają Państwo radni jakieś pytania
do sprawozdania?
Sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych
interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
Przewodnicząca obrad - Przystępujemy do punktu szóstego porządku obrad sesji, do
informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach
i udzielonych odpowiedziach.
Informacja stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
7. Wręczenie nagród laureatom konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie
Bydgoskim" - etap gminny.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do
punktu siódmego porządku obrad sesji, wręczenie nagród laureatom konkursu
"Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" - etap gminny.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski oraz Zastępca Burmistrza
Koronowa Pan Piotr Kazimierski wręczyli nagrody laureatom konkursu.
Gratulacje w imieniu radnych złożyła laureatom Przewodnicząca Rady Miejskiej w
Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk.
8. Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2020 roku.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta - Romaniuk - Przystępujemy do
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punktu ósmego porządku obrad sesji, informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo
za I półrocze 2020 roku.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – O przedstawienie
informacji poproszę Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek - Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze
2020 roku została złożona zgodnie z ustawą o finansach publicznych Radzie Miejskiej
w Koronowie oraz przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy podjęła Uchwałę Nr 6/I/2020 w dniu 28
września 2020 roku, w której to wydała opinię o przedłożonym przez Burmistrza
Koronowa dokumencie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
Uchwała Nr 6/I/2020 stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Na obrady sesji przybył radny Pan Maciej Szlagowski. Obecnych 18 radnych.
Skarbnik Gminy Panią Alicję Tymek - Szczegółowe informacje na temat wykonania
budżetu gminy zostały zawarte w informacji. I tak budżet na 2020 był wielokrotnie
zmieniany czy to uchwałami Rady Miejskiej w Koronowie, czy też zarządzeniami
Burmistrza Koronowa. Stopień wykonania budżetu wynika, że stopień ich realizacji, tych
wydatków, które są przeznaczone na finansowanie zadań własnych gminy odbywa się
zgodnie z założeniami, zgodnie z przyjętym planem. Regionalna Izba Obrachunkowa
również wskazała, że starliśmy się, tutaj chodzi o przedstawienie Państwu również
przyczyn, które odnoszą się do odchyleń od wykonania planu. Czy to na plus czy na
minus, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Gmina realizuje nie tylko zadania
własne, ale również zadania, które są zlecone przez administrację rządową. Stąd też
pojawia się w informacji z wykonania budżetu załącznik odnoszący się dotacji
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. To jest załącznik 6,
tutaj wskazujemy, że w I półroczu 2020 roku na kwotę 31.408.262,55 zł otrzymaliśmy
20.007.812,65 zł, co stanowi 63,7%. Można byłoby przypuszczać, że wykonanie tych
wydatków jest wyższe od planu, czyli powinno być 50%. Ale tutaj uprzejmie informuję,
że właśnie na dzisiejszej sesji będą Państwo mieli również możliwość podjęcia uchwały
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zmieniającej budżet na 2020 rok, w której to zawarta jest informacja o tym, że te środki
zostały nam przyznane. Ponadto wydatki prawie 3,5 mln zł. Między innymi wpłynęło na
zadania z 500+ - świadczenia wychowawcze. Ponadto mamy również informację
zawartą o tym na jakie zadania zlecone z budżetu państwa otrzymujemy dotację.
Chciałabym zwrócić uwagę, że między innymi za zwrot podatku akcyzowego, zawartego
w cenie oleju napędowego. Również na takie działania jak zadania z zakresu urzędu
stanu cywilnego i tutaj mamy taką sytuację, iż otrzymywane dotacje czy to na
wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności, działalności gospodarczej. Te
zadania już od wielu, wielu lat nie są w pełni finansowane z budżetu państwa i tutaj
Gmina Koronowo, jak wiele innych samorządów w Polsce dokłada z dochodów
własnych. Bo niestety otrzymywane dotacje nie pokrywają 100% ponoszonych kosztów,
wydatków na obsługę tych zadań. Również otrzymujemy dotacje z krajowego biura
wyborczego. Tutaj między innymi na prowadzenie rejestru wyborców, czy na
przeprowadzenie

wyborów

prezydenta.

Ponadto

otrzymaliśmy

w

związku

z

koronawirusem także dotację na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla
naszego SP ZOZ – u w Koronowie. Jednocześnie mamy taki obszar pomoc społeczna.
To są dodatki mieszkaniowe w 85215. Tutaj również budżet państwa przekazuje nam
środki na realizację tych zadań i na wypłatę zasiłków mieszkańcom Gminy Koronowo.
Także usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są zasilane z budżetu
państwa i cały ten obszar z 855 to jest rodzina – między innymi świadczenia
wychowawcze, których wypłacono w I półroczu 12.977.285,81 zł. Świadczenia
rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tutaj mamy tych zasiłków na kwotę
3.824.436,25 zł. Zapomogi na urodzenie dziecka 74.000,00 zł. i rzeczywiście
przekazywane dotacje w 100% są wypłacane i pokrywają koszty poniesione przez
Gminę Koronowo. Także otrzymujemy dotację na Kartę dużej rodziny, świadczenie
Dobry start i na składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające
świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami. Mamy również dotacje z budżetu państwa,
które są przekazywane na zadania własne gminy. I tak tutaj przy planie 953.127,48 zł.
otrzymaliśmy w I półroczu 540.552,48 zł. przy czym dokonaliśmy wydatków na łączną
kwotę, przepraszam bardzo, 7.333.807,48 zł, a otrzymaliśmy 1.456.594,48 zł przy czym
wydatkowaliśmy 1.269.413,00 zł. Otrzymujemy także dotacje, co do których są
podpisywane porozumienia czy to z innymi JST, czy z administracji rządowej już też od
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wielu lat kwota stała na utrzymanie grobów i miejsc pamięci 4.000,00 zł taki mamy plan.
Tutaj jeszcze środków nie otrzymaliśmy. W związku z tym nie mogły też wystąpić
wydatki. Czy też porozumienia zawierane z innym JST. Plan 737.205,32 zł w I półroczu
otrzymaliśmy z tej kwoty 9.724,51 zł. Szanowni Państwo bardzo szczegółowo
omówione wydatki. Chciałabym jednocześnie zwrócić uwagę, iż także przedstawiliśmy
Państwu wykonanie funduszu sołeckiego. Za I półrocze wykonanie tego funduszu, tych
wydatków było na poziomie 5,13%. Główną przyczyną, to też Państwu tutaj napisaliśmy
w

uzasadnieniu

była

przede

wszystkim

pandemia.

Gdyż

wiele

wydatków

przygotowanych w ramach funduszy sołeckich odnosiło się do chociażby organizacji
różnych wydarzeń. A z uwagi na to, że pandemia nałożyła na nas przepisy związane z
koronawirusem, nałożyła na nas ograniczenia. Stąd też wykonanie tego budżetu nie
mogło odbywać się zgodnie z przyjętym planem. Aktualnie jak Państwo wiedzą,
ponieważ już na kilku ostatnich sesjach są dokonywane zmiany w ramach funduszu
sołeckiego, po zebraniach i podjętych uchwałach. W związku z czym przeznaczenie
tych środków będzie dosyć istotnie zmienione. Jeśli chodzi o wydatki szkół, tak jak
sygnalizowałam na wszystkich komisjach. Sposób funkcjonowania naszej oświaty,
naszych

placówek

oświatowych

załączyliśmy

Państwu

w

załączniku

12.

Przedstawiliśmy, iż zadania są wykonywane. Jednocześnie decyzje podejmowane
przez rząd i ustawy, które się pojawiały sprawiły, iż aktualnie wykonanie wydatków jest
wyższe aniżeli planowaliśmy i również na dzisiejszej sesji wprowadzamy zmianę do
budżetu. Chodzi tutaj o wydatki na oświatę i zwiększamy środki o kwotę 1,5 mln zł.
Ponadto przedstawiliśmy dosyć szczegółowe wykonanie wydatków, ono jest niże. Ale
tak jak już prędzej sygnalizowaliśmy zawsze w budżecie w I półroczu przygotowujemy
inwestycje do realizacji, tzn. jest przygotowana dokumentacja. Ona jest zwykle
kończona a następnie rozpisujemy procedury przetargowe i po wyłonieniu wykonawcy
są podpisywane umowy. Czyli może finansowe, wydatkowe wykonanie wskazywałoby
na to, że te zadania nie są wykonywane. Ale one są w trakcie realizacji. W związku z
tym znacząca część zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku 3 do uchwały
budżetowej będzie wykonana w II półroczu 2020 r. Jeśli chodzi o nasze jednostki
organizacyjne, mówimy tutaj o M –GOSiR – rze plan wykonania tej jednostki jest na
poziomie 49,55%. Jednostka również opisała, co w czasie, w okresie pierwszych 6
miesięcy wykonała. Mamy również załączone plany finansowe Miejsko – Gminnego
10

Ośrodka Kultury, naszej biblioteki oraz SP ZOZ – u. Wykonanie tych planów
finansowych również przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami. Nie ma sytuacji
takich, że jednostkom brakowałyby środki finansowe na opłacanie kosztów swej
działalności. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że Gmina Koronowo. Tutaj już
konkretnie mówimy o naszych zobowiązaniach, o naszych tytułach dłużnych. Również
wszelkie płatności realizujemy zgodnie z przyjętymi wcześniej ustaleniami. Wzrosła
kwota należności, które są przeterminowane i trudne do wyegzekwowania. Na co
również zwróciła uwagę regionalna izba obrachunkowa. Ale to jest również
spowodowane tym o czym Państwu wielokrotnie sygnalizowaliśmy. Niestety część
należności

budżetu

Gminy

Koronowo

jest

trudna

do

ściągnięcia.

Pomimo

podejmowanych działań egzekucyjnych, które także określiliśmy w niniejszej informacji.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Czy mają Państwo
jakieś pytania do przedstawionej informacji?
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Nie mam pytania, ale też nie
będę dokonywał oceny wykonania tego budżetu. Zwracam tylko uwagę na stopień
wykonania wydatków majątkowych. Są po prostu wykonane na bardzo niskim poziomie.
Ja rozumiem, że takie samo uzasadnienie, jak przy wydatkowaniu funduszy sołeckich.
To jest taka sama przyczyna i w II półroczu nastąpiło już wyraźne przyspieszenie w
inwestycjach. Ale chciałbym właśnie zwrócić mocno uwagę i zaakcentować, to że
zostało praktycznie tylko dwa i pół miesiąca, bo rozliczanie budżetu można powiedzieć,
że będzie powyżej 15 grudnia i żeby tutaj wysoki stopień mobilizacji zachować i jakiejś
staranności, żeby te środki i poszczególne inwestycje były wykonane.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Czy ktoś jeszcze
Państwa chciałby zabrać głos?
Rady Pan Maciej Szlagowski – Ja mam takie pytanie Pani skarbnik, ewentualnie Panie
burmistrzu. Na dzień 30 czerwca 2020 wiadomo z racji oszczędności lub też
oszczędności związane z niewykonanymi zadaniami w 2019 r mamy nadwyżkę budżetu
12.391.625,81 zł. Mówimy na dzień 30 czerwca, czy ktoś z Państwa mógłby przedstawić
w skrócie, czy ta nadwyżka została już w jakimś stopniu do dnia dzisiejszej sesji
skonsumowana na bieżące potrzeby?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – Ta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych
dochodów w I półroczu i wykonanych wydatków. Z uwagi na to, że mamy budżet około
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20 mln w zakresie wydatków inwestycyjnych. A jak Pan przewodniczący Guziński przed
chwileczką powiedział wykonanie inwestycji ale finansowe. Bo te inwestycje są w toku.
One są w realizacji w znamienitej części. W związku z tym chociażby gdyby brać
proporcjonalnie. Czyli gdybyśmy podzielili inwestycje te, które są w planie, a one jeszcze
nie znalazły finału. Czyli nie został wykonany wydatek, to by się okazało, że tej nadwyżki
nie ma. Albo jest mniejsza, bo to by się mieściło w granicach milion do dwóch miliona
złotych. Niższy nieco procent wykonania wydatków bieżących, ale to też wynika z tego,
że część umów już jest podpisana. Natomiast wydatek nastąpi w okresie późniejszym,
czyli w II półroczu. W związku z tym ta nadwyżka jest tylko informacją o tym, że
wykonano dochodów więcej, bo zgodnie z planem. Ale wydatki są w mniejszym zakresie
wykonane niż był plan przyjęty i absolutnie nie ma możliwości dysponowania tą
nadwyżką w jakikolwiek inny sposób. Tylko trzeba poczekać aż stosowne dokumenty,
które potwierdzą przeprowadzenie, czy wystąpienie różnych operacji gospodarczych,
zdarzeń gospodarczych nastąpią i wówczas z rachunku budżetu Gminy Koronowo
zostaną przekazane pieniądze wykonawcom.
Rady Pan Maciej Szlagowski - To w takim razie przepraszam Pani skarbnik, bo
pomyliłem. To jest nadwyżka rozumiem bieżąca, czyli z racji różnicy dochodów do
wydatków. A nie nadwyżka w sensie z rozliczenia budżetu poprzedniego roku.
Przepraszam w takim razie.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Tak niski procent wykonania
budżetu wynika z dwóch kwestii tak naprawdę. Z kwestii Nr 1, to niestety nieszczęsny
COVID, który dotknął nas na początku roku i przez dłuższy czas patrzeliśmy też jak
wpłynie, to tak naprawdę chociażby na kasę gminy. A także jaki wielki zakres ta
epidemia będzie za sobą niosła. Co nie zmienia faktu, że wiele inwestycji było w danym
momencie już na etapie rozstrzygnięcia i podpisania mówimy. Bo mówimy tu chociażby
o

wykonaniu dróg Glinki – Cierplewo, Kościelna. Była już tak naprawdę podpisana

umowa na wykonawstwo remontu i termomodernizacji przedszkola samorządowego w
Koronowie, czy chociażby drogi w Kadzionce. Więc tutaj tak naprawdę jest główną
kwestią termin płatności, a nie zakres tak naprawdę wykonywanych prac. Gro z tych, że
tak powiem kolokwialnie rachunków było płaconych w lipcu i w sierpniu. Stąd właśnie
wynika taka kwota. Myślę, że na stronie gminy, na BIP – ie na naszym facebooku
możecie Państwo z łatwością zaobserwować jak na chwilę obecną podpisujemy właśnie
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umowy na wykonanie poszczególnych inwestycji, które będą realizowane jeszcze w tym
roku. A to też tak naprawdę są zadania, które przetargi były ogłaszane czy to w czerwcu,
w lipcu. A dopiero teraz finalizujemy podpisanie umów i realizacje tych zadań.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
punktu dziewiątego, do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? – 18 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? – 0 głosów
Przewodnicząca obrad

- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o

wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto
z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji?
Pan radny Stanisław Gliszczyński – Niektóre wcześniejsze uwagi moje dotyczące WPF
– u zostały zastosowane. Ale jeszcze wiele jest nienaprawionych. W związku z tym pytanie.
Czy w tabeli dotyczącej przedsięwzięć WPF – u powinny znajdować się przedsięwzięcia
wieloletnie? Jeżeli tak, to dlaczego ujęte zadania są jednoroczne? Chodzi mi tutaj, że
znaczną część ujętych tych zadań w ogóle nie zawiera danych finansowania tych zadań
dla roku 2020 i w latach następnych. Może to być mylące, jeżeli chodzi o prezentowanie w
taki sposób tych przedsięwzięć. Drugim uważam błędem jest przyjmowanie do
przedsięwzięć zadań jednorocznych, ujmowanych tylko dla roku 2020.
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Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – To nie jest absolutnie błąd. Proponowałabym
spojrzeć na załącznik 2 Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej w sposób
następujący. Są rubryki, które odnoszą się do okresu realizacji. Ja tutaj na przykładzie tej
pozycji 1.1.1. może wskażę jak należy czytać tę informacje, o tym przedsięwzięciu. Okres
realizacji 2019 – 2020, to już jest informacja o tym, że zadanie to rozpoczęto w 2019 roku
i jeden skutej finansowy przypadnie na budżet 2020 roku. Ale proszę zwrócić uwagę, że
jest kolumna – łączne nakłady finansowe i tam jest pozycja 294.853, 64 zł. Jest kolejna
pozycja – limit wydatków na 2020 i tutaj mamy inna kwotę 114.982.000,43 zł. W związku
z tym należy dojść do wniosku, że to zadanie pn. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do
przedszkola chodzę śmiało” było realizowane w okresie dwóch lat. Z czego część
wydatków dokonano w 2019 roku. A część będzie zrealizowana w roku bieżącym 2020.
Jeśli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową, jeśli chodzi o przedsięwzięcia. To ten
dokument przyjęty przez Państwa stanowi delegację prawną dla burmistrza do zaciągania
zobowiązań w okresie dłuższym niż dany rok budżetowy. Dlatego, że to zadanie było
realizowane już w roku ubiegłym i jest kontynuowane zgodnie z wytycznymi Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy musi być wykazane. Bo proszę zobaczyć przy kontroli
mamy informację, że co do tej umowy burmistrz miał prawo zaciągnąć zobowiązanie do
łącznej kwoty 294.853, 64 zł. Przy czym w roku 2020 może dokonać wydatków wyłącznie
na kwotę 114.982.43 zł. W związku z tym nie ma tutaj mowy absolutnie o żadnym błędzie.
Tylko jest to sposób przyjmowania przedsięwzięć. Trudno się z Panem nie zgodzić, że
przedsięwzięcia, to zadania wieloletnie i takowe są tutaj. Oczywiście mógłby Pan również
odnosić się do tego, że może nie ma wydatku w danym roku. Ale są łączne nakłady
finansowe. Ja już to prędzej tłumaczyłam, że jest to przyjęty sposób prezentowania.
Dlatego, że część zadań inwestycyjnych zdejmowaliśmy w budżetu licząc na to, że może
je wprowadzimy. Przykładem takiego zadania była np. ścieżka, którą jak pamiętamy
robimy od wielu lat. Bezskutecznie jeszcze nam projektant dokumentu nie przedłożył. W
związku z tym nie ma możliwości usuwania przedsięwzięć w ogóle z programu Bestia,
który generuje ten dokument. Czyli projekt tej uchwały i ta informacja jest. Ale ja myślę, że
przy dobrej woli, na pewno ten dokument jest jasny, czytelny i myślę, że wszystkie
wątpliwości Pana radnego wytłumaczyłam, wyjaśniłam.
Przewodnicząca obrad - Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego
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imiennego.
Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę
Nr XXX/249/20 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Koronowo.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad – Przystępujemy do punktu dziesiątego porządku obrad sesji,
do rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad - Bardzo proszę Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr
Kazimierski.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Chcielibyśmy wnieść
autopoprawkę do projektu uchwały. Mianowicie w załączniku nr 3 do uchwały, czyli do
zadań inwestycyjnych w 2020 roku w trakcie prac na komisji finansów zauważyliśmy, że
w kolumnie 36, w pozycji 36 kolumna nr 6 jest kwota 264.715,00 zł, a winno być kwota
9.500,00 zł, co również ma przełożenie na sumę całkowitą, czyli nie będzie również w
podsumowaniu nie 20.584.054,4o zł a 20.328.839,40 zł.
Przewodnicząca obrad - Wnoszę o to, by nie odczytywać projektu uchwały wraz z
załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? – 18 głosów
Kto jest przeciw? – 0 głosów
Kto wstrzymał się od głosu? – 0 głosów
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Przewodnicząca obrad

- Zatem projektu uchwały nie będziemy odczytywać, ale o

wprowadzenie poproszę Skarbnik Gminy Alicję Tymek.
Skarbnik Gminy Alicja Tymek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać
głos w dyskusji?
Radna Pani Ewa Szymańska – Mam pytanie, bo mamy tutaj zakup sceny kolejnej. Z tego
co się orientuję, to mamy dwie chyba sceny. Jest mała i duża, coś wiadomo dlaczego jest
zakup kolejnej? Czy z tamtymi coś jest nie tak?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Na chwile obecna tak
posiadamy dwie sceny. Jedną małą scenę mobilna, jedną scenę dużą. Scena duża nie
przeszła przeglądu. Nie przeszła atestów. Jest tak naprawdę, to już scena wiekowa, która
ma pogięte elementy mocujące, które nie przeszły atestu. Więc tak naprawdę jej użycie
jest groźne dla osób, które występują na scenie. A wypadku chcielibyśmy bardzo mocno
uniknąć. Udało nam się tak naprawdę doprowadzić scenę tą przewoźną aby otrzymała
atest, bo przeglądy tez nie były jej robione. Tylko przyczepki, na której była wożona, więc
z małej sceny możemy korzystać. Ale nie mamy sceny tak naprawdę dużej. W roku
ubiegłym i w roku 2018, no bo ten rok z racji COVID – u jest rokiem dla nas straconym,
wydaliśmy ponad 40.000,00 zł wynajmując sceny na różnego rodzaju imprezy. Koszt
naprawy sceny, którą posiadamy, przyjrzało się temu parę osób i szacowało, to na
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc uznaliśmy, że koszty, które poniesiemy na
doprowadzenie tej sceny do, że tak powiem ”mało wiele używalności”, liczenie, że
przejdzie przegląd. Uznaliśmy, że rozsądniejszy będzie zakup nowej sceny. Tym bardziej,
że na chwilę obecną jest to moment, który, że tak powiem w branży tej muzycznej jest to
okres bardzo dużej „posuchy”, że użyję takiego określenia z racji COVID – u. Więc też
liczymy, że uda nam się w tym momencie kupić tą scenę za rozsądną cenę. A mocno
liczymy, że przyszły rok pozwoli nam już, że tak powiem pełniej cieszyć się chociażby
„Smakami lata”, czy „Ariami na plaży”, czy innymi wydarzeniami. Aby móc z tej sceny
korzystać dla umilenia czasu naszym mieszkańcom i gościom, którzy nas odwiedzają.
Pan radny Stanisław Gliszczyński – Pytanie pierwsze dotyczy tej części normatywnej.
W § 1 pkt 1 lit. b mamy tutaj kwotę zero i oczywiście znowu pytam czemu ma służyć
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zmniejszenie w tym paragrafie o kwotę zero? Pytanie drugie- chciałbym poznać przyczynę
zmiany sposobu finansowania spisu rolnego, ujętego w rozdziale 75056 chodzi mi o to
dlaczego nie będą wypłacane wydatki te osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń? I
dlaczego nie zostaną wypłacane nagrody o szczególnym charakterze?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – W temacie pierwszego pytania odpowiedź jest
niezmienna, ponieważ zero, to też informacja. W temacie drugim uprzejmie wyjaśniam, że
Główny Urząd Statystyczny jako podmiot, który nam przekazuje dotację z uwagi na liczne
wątpliwości samorządów, które otrzymują dotację na spis rolny wydało interpretację w jaki
sposób i w jakich paragrafach trzeba by było ująć. w tym również nagrody dla osób, które
będą pracowały przy spisie rolnym i jest to § 401. Ponadto Główny Urząd Statystyczny
wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem czy w przypadku od tych
wypłat na rzecz pracowników, realizujących zadania z zakresu spisu rolnego trzeba będzie
odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne? Dysponując jedną interpretacją
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drugą interpretacją przedstawiliśmy plan zgodny z wytycznymi podmiotów, które w tym
zakresie mają kompetencje do wydawania takich wskazówek i informacji, jak należy w
budżecie poszczególne pozycje ujmować.
Pan radny Stanisław Gliszczyński – Jeżeli można, to w takim układzie prosiłbym również
o podanie podstawy prawnej zaliczenia tego typu wypłat. Chodzi mi o to, czy rzeczywiście
muszą być potrącane składki ZUS – u i składki na fundusz pracy? I ostatnie pytanie czy
zespołowi spisowemu były wypłacone jakiekolwiek środki finansowe za spis rolny?
Ewentualnie kto je otrzymał? Czy kto otrzyma jakiekolwiek wynagrodzenie?
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek – To znaczy, kto otrzymał Pani przewodnicząca, to
ja nie powiem. Bo mamy cos takiego, jak ustawę o ochronie danych osobowych, mamy
coś takiego jak RODO. To jest jakby jedna rzecz. Poza tym nawet w tej chwili nie pamiętam
czy były wypłacone. Trzeba po prostu to sprawdzić i wtedy można udzielić takiej
odpowiedzi. A kolejna, podstawa prawna. Powiedziałam to są interpretacje podmiotów,
które udzielają dotacji. Zatem zgodnie z interpretacją GUS – u i zgodnie z interpretacją
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki od wypłaconych wynagrodzeń pracownikom,
osobom pracującym przy spisie rolnym będą potrącane.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Czyli rozumiem, że ta wykładnia GUS-owska jest
możliwe żebym, to otrzymał?

17

Radny Pan Olech Raddatz – Ja jeszcze mam pytanie dotyczące drugiego nowego
zadania inwestycyjnego, czyli Posadowienie instalacji stacji na elektroodpady. Chciałbym
się dowiedzieć, gdzie ona będzie usytuowana i na jakie elektroodpady? Bo nie mieliśmy
tego przedstawionego na komisji, przynajmniej, którą ja prowadzę.
Kierownik Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani Agnieszka
Szwesta -

Planujemy posadowić ten pojemnik na targowisku. Jeszcze teraz trwają

ostatnie uzgodnienia. Ale taki jest plan, żeby wszyscy mieszkańcy gminy mieli jak
najlepszy do niego dostęp.
Radny Pan Olech Raddatz - To będzie po prostu pojemnik, do którego będzie można
wyrzucać elektroodpady. Ale jak to będzie dookreślone, bo rozumiem, że chyba lodówki
nie. To już wielkogabarytowe, co?
Kierownik Wydział Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Pani Agnieszka
Szwesta

- To jest stacja odpadów, elektroodpadów. Będziemy mogli tam wrzucać

zarówno baterie, jak i stare telefony, różne rzeczy związane w elektroodpadami.
Radna Pani Barbara Mojzesowicz – Ja również chciałabym zabrać głos w sprawie dotacji
celowej na zakup profesjonalnej sceny plenerowej. Uważam, że ta inwestycja nie jest
dobrą inwestycją na obecny czas. Chociażby ze względu na to, że jesteśmy cały czas w
okresie pandemii. Nie wiemy jaka będzie sytuacja wyglądała na wiosnę w przyszłym roku.
Wiemy, że dotknie nas na pewno duży kryzys gospodarczy. Chociażby ze względu na to,
że dzisiaj już są wskaźniki na to, że on nas nie ominie, bo jest duża różnica między ceną
paliwa a kwotą kursu Euro. To jest jakby pierwszy wskaźnik świadczący o tym, że ten
kryzys niestety w kierunku naszym idzie. I uważam również, że świetlice, które mamy
obecnie nieczynne. W większości są zamknięte. Więc te środki 150.000,00 zł powinny być
przekazane na remont tych świetlic, a nie na zakup sceny plenerowej. Bo do tego tematu
zawsze możemy wrócić. Będzie wiosna, zobaczymy jaka będzie sytuacja. Jaka sytuacja
będzie gospodarcza. Czy będzie sprzyjała temu żebyśmy organizowali sobie świetne
imprezy i na nich się dobrze bawili. Skoro będziemy obserwatorami, kiedy firmy nam
niestety ogłaszają upadłość.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Chciałbym się zgodzić w pełni z
Panią radną Mojzesowicz. To nie jest czas na takie zakupy. Chociaż może i zasadność
zakupu w przyszłości nie jest kwestionowana. Natomiast to niewłaściwy czas na takie
zakupy. Tylko teraz, no właśnie będę w dylemacie jak głosować. No bo jeżeli tutaj
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przegłosujemy, że nie uzgodnimy, czy nie przegłosujemy budżetu, no to

iluś tutaj

mieszkańców nie otrzyma wypłaty, itd., itd. Tu jest problem, tylko zgłaszam go.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – My jako radni zawsze mamy prawo, aby zgłosić, w
którym punkcie budżetu się nie zgadzamy. I taki punkt z uchwały budżetowej po prostu
wyłączyć. Głosujemy budżet w całości z wyłączeniem tego punktu.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Czyli rozumiem, że Pani
radna składa taki wniosek?
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz – Taki wniosek składam. Proszę o przegłosowanie.
Przewodnicząca obrad - Dobrze to za chwileczkę poprosimy o interpretację prawną. O
głos prosił jeszcze ponownie Pan radny Stanisław Gliszczyński.
Pan radny Stanisław Gliszczyński – Zgadzam się z oceną Pana Zastępcy
Kazimierskiego, że to jest dobry czas na zakup oczywiście. Jeżeli mamy nadto środki i
tutaj zdecydowanie najlepsza forma. Ale takie pytanie techniczne, czy jest ktoś w stawie
mi odpowiedzieć. Kto to będzie obsługiwał?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski – Tutaj jeżeli chodzi o tą scenę
tak jak już wcześniej powiedziałem. Też, że tak powiem patrzeliśmy po rynku jak to
wygląda i firmy, że tak powiem bardzo się ucieszyły w momencie gdy usłyszały, że byłaby
z naszej strony chęć zakupienia takiej sceny. Bo tak jak mówię jest to posucha. My liczymy,
że przyszły rok pozwoli na to, że wrócimy do normalności i że będziemy mogli korzystać,
tak naprawdę z dobrodziejstwa naszej gminy i móc poszczególne imprezy robić. Wiemy,
że możemy taką scenę zakupić na chwilę obecnie taniej, a nie płacić po kilkanaście,
kilkadziesiąt tysięcy na najem na poszczególne imprezy. Bo tak naprawdę są to pieniądze,
które no już nawet w latach ubiegłych patrząc no mielibyśmy jedną trzecią sceny tak
naprawdę nabytej. Co do obsługi tak samo jak do tej pory pracownicy M-GOK- u chociażby
tą małą scenę mobilną, czy nawet tą scenę większą obsługiwali. Tak samo będzie, to
odbywało się nadal do tej pory. Scena to tak naprawdę pozwoli nam chociażby na to, aby
dać możliwość naszemu M-GOK- owi wynająć tą scenę chociażby nawet na rynek
zewnętrzny. Czy to do gmin sąsiadujących, gdzie robią imprezy. To też spowoduje
przypływ jakiś dodatkowych środków do kasy M-GOK- u. Czy jest to bardziej odpowiedni
moment, czy mniej odpowiedni moment. Ja powiem szczerze, że patrząc nawet na termin
będziemy realizować to zadanie pod koniec roku. Scena trafi do nas w okolicach lutego
może marca, a tak naprawdę jeżeli znowu wystąpimy o zakup tego typu czy to w marcu,
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czy w kwietniu roku przyszłego. To nie dość, że zapłacimy więcej, to dostaniemy tą scenę
po sezonie. Więc podchodzimy bardziej od tej strony. Co do wsparcia poszczególnych firm
no to burmistrz Mikołajewski jak najbardziej swój apel podtrzymywał. Jeżeli są firmy w
trudnej sytuacji finansowej tak jak zachęcał. Zachęca nadal do składania wniosków o
umorzenie podatków. Wszystkie wnioski są jak najbardziej przez Burmistrza Mikołajskiego
rozpatrywana. Więc tutaj tak naprawdę no te dwie rzeczy jak najbardziej się wykluczają.
Dziękuję.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Tak chcę uzupełnić, bo w w odpowiedzi, którą
otrzymałem na moje pytania z sesji z 26 sierpnia. Na co zostały przeznaczone środki lub
zostaną przeznaczone, te które były zaoszczędzone przez ten okres, gdzie dopadła nas
pandemia i nie były realizowane żadne imprezy. To mamy tak naprawdę tutaj, że koszty
które zostały zaoszczędzone za około 160000 zł. Natomiast nie ma żadnej wzmianki o tym
że jest, zamiar kupienia jakikolwiek sceny. Trochę to jest jak gdyby.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - No ale wymienione są inne
rzeczy.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Tak są zdecydowanie inne i moim zdaniem one są
potrzebniejsze jeszcze jak akurat to ale.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję Czy ktoś z Pań, Panów radnych jeszcze chciałby
zabrać głos? Bardzo proszę Pan radny Tomasz Gordon.
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon – Ja sobie przypominam, że w planie
pracy komisji finansów i budżetu mieliśmy taką wizytę, czy wizytację w domu kultury i takie
zapotrzebowania właśnie na sceny i tak dalej przedstawiła radnym w tej komisji pani
dyrektor i stwierdziła, że wtedy takie padło stwierdzenie, że wypożyczanie tych, tych tej
sceny będzie, będzie kosztowniejsze jak na przykład zakup nowego. Stąd podejrzewam,
że taka decyzja. Tutaj jest panów w burmistrzów. Dziękuję.
Skarbnik Gminy pani Alicja Tymek - Ponieważ słyszałam odpowiedzi, które były
udzielane na pytania Szanownych państwa radnych i ze strony Pani radnej Mojzesowicz,
również taka kwestia została poruszona jak przekazywanie dodatkowych środków na
naprawę infrastruktury, którą zarządza Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Ja tylko
chciałabym zauważyć, że kilka razy zwiększyliśmy dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Koronowie. Właśnie z przeznaczeniem na naprawianie tego co zostało
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wykazane w trakcie obligatoryjnych ustawowych przeglądów i tak na chyba poprzedniej
sesji, nie pamiętam dokładnie kiedy przekazaliśmy dodatkową dotację na naprawę
instalacji elektrycznej. Nie chciałabym wychodzić przez orkiestrę, ponieważ wiem, że w
punkcie jest dzisiejszej sesji punkt dotyczący sytuacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Na pewno w tym sprawozdaniu oprócz informacji o tym jaką działalność merytoryczną
wyprowadzi podmiot w tym roku pojawi się również gdzieś, tam jakaś wiadomość na temat
finansowania tejże, tejże instytucji kultury. Jak również tego jakie są trudności dnia
codziennego w ramach Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury. Tam się prawdopodobnie
pojawi, też taka informacja na temat tego, że stosowne informacje zostały przekazane
Panu burmistrzowi Mikołajewskiemu i kiedy będą już wyliczone koszty napraw po
przeglądach wszystkich budżet zostanie zwiększony, bo tak jak powiedziałam instalacje
elektryczne chyba są na ukończeniu. To lada moment się powinno skończyć. Mamy
również przeglądy placów zabaw. Mamy również przeglądy budynków, w których są
świetlice. W związku z tym, gdy tylko będziemy wiedzieli jakie środki trzeba zabezpieczyć,
to uczynimy. Ale kiedy nie wiemy ile się należy, ile to będzie kosztowało trudno te pieniążki
już dzisiaj zabezpieczyć. Konkretnie pod dokumentację, kosztorysy zostaną odpowiednie
środki finansowe zabezpieczony. W związku z tym chciałabym Panią radną uspokoić, że
na pewno czuwamy, trzymamy rękę na pulsie i to się pojawi kiedy już tylko będą właściwe
dokumenty, stanowiące podstawę zwiększenie dotacji dla M-GOK-u. Dziękuję.
Radny Pan Olecha Raddatz - Pani przewodnicząca myślę, że Pani skarbnik mnie
wyprzedziła. Bo chciałem zadać pytanie odnośnie placów zabaw, tak i świetlic i o środki
budżetowe właśnie. Czy będą na to środki budżetowe, żeby zostały one są remontowane?
Bo Pan burmistrz poinformował nas, że w tym roku jeszcze place zabaw będą
wyremontowane. Niektóre oczywiście te mniej zdewastowane i świetlice i zostaną otwarte.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Jeżeli, jeżeli bym mógł to jak
najbardziej. Chciałbym uzupełnić tą informację, że co do pozamykanych świetlic, to na
dniach będą dokończone wszystkie naprawy elektryczne i będzie sporządzona stosowna
dokumentacja przez firmę to wykonującą, abyśmy mogli te świetlice ponownie dla
mieszkańców otworzyć. Stan świetlic jak najbardziej jest nam znany. Wiemy jak w jakim
stanie one się znajdują. Dlatego też myślę, że radni znając doskonale nasz budżet widzą,
że chociażby ile świetlicy, jakie remonty już zostały przeprowadzone i jakie będą
przeprowadzane, jakie są w trakcie. Mówimy tutaj o świetlicy w Salnie, mówimy o Hucie,
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Wiązownie. O, o pracach nad świetlicą w Wilczu, także to wszystko jak najbardziej jest
nam dobrze znane. Jak najbardziej chcemy, żeby te świetlice były jak najbardziej
pożądane, oblegane przez naszych mieszkańców i przede wszystkim żeby były
bezpieczne. Co do placów zabaw, to czekamy tak naprawdę na kosztorys, żeby wiedzieć
jaki o jakiej kwocie mówimy. Bo, bo też wiemy, że będzie to podobnie jak z instalacjami
elektrycznymi. W jednej świetlicy było to 500 zł. W innej świetlicy było to 6000 zł i tak samo
będzie na pewno wyglądało to z placami zabaw, że gdzieś będą dwie belki, a gdzieś będą
do wymiany przykładowo całe urządzenia. Tak, więc dopóki nie będziemy mieli tylko no,
to też nie chcemy tutaj mówić jakiś kwotach widmo i wymyślać i pokazywać.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Jeszcze Pani przewodnicząca mogę prosić o głos.
Bym chciała uzupełnić wypowiedź Pana burmistrza, żeby udzielić pełnej odpowiedzi. W
ramach funduszy sołeckich, te sołectwa, które już posiadają wiedzę, że place zabaw są
mocno zniszczone. Dla przykładu podam Sołectwo Byszewo. Sołectwo przeznaczyło
pieniądze na projekt. Ponieważ tam jakby sposób dewastacji i zniszczenia tego placu
zabaw jest 100%. Tam się nic nie nadaje do dalszej eksploatacji. W związku z tym w
ramach funduszy sołeckich, to będzie drugie źródło finansowania i przywracania jakby
możliwości eksploatacji bezpiecznej przez dzieci tych miejsc. To będzie drugie źródło
finansowania, naprawczy w ogóle budowy od nowa placów zabaw.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Panie burmistrzu tak wyczerpując myślę temat zakupu
tej sceny. Mam takie pytanie. Czy może pan udzielić informacji, co do jakiejś symulacji,
czy szacunków rozeznań ile taka scena, rząd wielkości nie chodzi dokładnie co, co do
konkretnej kwoty. Ile taka scena kosztuje? I powiem szczerze. A jaka cena była wcześniej?
Tak czyli jaki formalnie byłby zysk z tej decyzji, że kupujemy, teraz w czasie, że tak powiem
kryzysu? Bo możemy ją kupić taniej, czyli była zasadność tego zakupu.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Znaczy się ja może się odniosę
do dokumentów, które przedstawiła nam pani dyrektor. Więc mówimy tutaj o profesjonalnej
scenie plenerowej o wymiarach 10 na 12 z zadaszeniem, windami do podwieszania linii,
siatkami ochronnymi, podestami scenicznymi, schodami z dwóch stron oraz barierkami
scenicznymi. Więc dodatkowo system linowy podwieszany, głośniki wysokotonowe, dwa
głośniki niskotonowe, konsola realizatorska cyfrowa, najazdy kablowe. To Szanowni
państwo pozwoli nam na to, że jakikolwiek zespół przyjedzie do nas, tak naprawdę
wszystkie zespoły na chwilę obecną mają tak zwane aranże elektroniczne. Na chwilę
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obecną pracownicy M - GOK - u ustawiając jakikolwiek występ muszą milion pokręteł
pokręcić, aby ten głos odpowiednio docierał. Przy konsolach cyfrowych wgrywa się
odpowiednie ustawienie i każdy jest tak naprawdę z wykonawców ma tak jak lubi
kolokwialnie mówiąc. Więc będziemy tak naprawdę totalnie niezależni. Nie będziemy
wymagali tak naprawdę obsługi z zewnątrz jakiekolwiek. Przy większych tego typu
imprezach. Więc jak najbardziej z podestami z wszystkim. Jest to w ten deseń robione co
do cen no, to gdzieś mamy tutaj szacunki, że powinniśmy się zmieścić w okolicach 150
000 brutto. Też taką kwotę zakładaliśmy w momencie, gdy rozmawialiśmy z firmami, bo to
też mówiły, że bardzo mocno tak naprawdę te ceny będą obniżać. Bo tak naprawdę oni w
tym roku nie sprzedali albo sprzedali kilka scena. Nie kilkadziesiąt jak odbywało się to
rocznie. Więc są bardzo wygłodniali. Spuszczają ceny po 20, 30%. Więc liczymy naprawdę
na uzyskanie dobrej ceny , czy szacunkowo przyjmując przy dobrych wiatrach uda nam
się kupić sprzęt za 150 000 zł, który jest, który jest warty grubo ponad 200000 zł.
Radny Pan Maciej Szlagowski- Ja bym tylko chciał dodać, przypomnieć szczególnie
członkowie komisji finansów na pewno pamiętają byliśmy swego czasu na wizytacji u Pani
dyrektor w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury między innymi z założeń inwestycyjnych
oczywiście przed pandemią to było. Było to właśnie, że M-GOK miał w planie może takie
marzenie bardziej przedsięwzięcie zakupu właśnie profesjonalnego nagłośnienia i takiej
sceny. I powiem tak mnie przekonuje, jeżeli chodzi o oszczędność . Typowo podejście
biznesowe tak jeżeli mówimy normalnie wcześniej to scena, czy po pandemii ona będzie
kosztować rząd wielkości 20.000,00 zł możemy kupić bo może 150.000.00 zł.
Oszczędność, gdzieś 50.000,00 zł rząd wielkości może 45.000,00 zł , 55.000,00 z ł brutto.
To jest to przekonujące oczywiście czas zgadzam się z Panią radną jest troszkę
nieodpowiedni, że tak powiem z punktu widzenia wizerunku społecznego. Więc z drugiej
strony my jako radni i też władza wykonawcza musi pamiętać o tym, żeby nie zapomnieć
o ludziach, czy o firmach, o przedsiębiorcach w potrzebie. I myślę, że to będzie Pani radna
patrząc na Panią kolejnym punktem, czyli mówimy o kolejnym projekcie uchwały podatków
tak od nieruchomości. Myślę, że za chwilę po punkcie budżetu rozwiąże się w kolejnym
punkcie burzliwa dyskusja. I pewnie nie jeden wniosek padnie. Ja osobiście mam
mieszane uczucia. Ale bym był z podejściem biznesowym, jeżeli możemy zaoszczędzić,
to jak najbardziej. Jeżeli jest oczywiście potrzeba i to co powiedział radny Gliszczyński.
Czy jest zespół, który będzie potrafił obsługiwać ten sprzęt profesjonalny? Bo jeżeli byśmy
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mieli najmować potem jako gmina, jako M- GOK , że tak powiem dźwiękowców z zewnątrz.
To też troszkę mija się to z celem. Dziękuję.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można Pani przewodnicząca, Wysoka rado,
Szanowni państwo, pytanie żeby uściślić. Czy to jest zakup samej sceny czyli mówimy o
konstrukcji? Czy to jest zakup sceny z nagłośnieniem?
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Sceny z częściowym
nagłośnieniem. Tak jak tutaj bodajże czytałem.
Przewodnicząca obrad

- Tak, czy jeszcze Pan radny chciałbym zadać pytanie? Nie.

Dziękuję. Szanowni państwo bardzo proszę Pan wiceburmistrz Marszelski.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Dziękuję bardzo. Proszę
państwa. Jeżeli mógłbym tutaj zająć głos. Pamiętam mniej więcej sytuację sprzed chyba
12 lat. To znaczy, gdy byłem radnym, to znaczy w 2008 r. chyba roku kupowaliśmy tą
scenę. Słucham, tak tą pierwszą. Tak jest i była też bardzo ożywiona, trudna dyskusja. Nie
wykluczam nawet, że głosowałem przeciwko. Nie pamiętam tutaj szczerze Państwu
powiem, co było 12 lat temu. Ale uważam, że ten zakup z perspektywy czasu się po prostu
obronił 10 czy 12 lat było to używane dla promocji gminy dla promocji kultury i sądzę no
czasami, a nawet najczęściej to warto zainwestować. Pieniążki wydaje się nie takie małe,
ale zabezpieczyć potrzeby gminy na kilka, czy nawet ta kilkanaście lat na przyzwoitym
poziomie. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo Szanowni państwo zamykam dyskusję
przystępujemy. Jeszcze? Aha tak dziękuję bardzo proszę o interpretację prawną wniosku
zgłoszonego przez radną Barbarę Mojzesowicz.
Radca prawny Pan Rafał Bułka - Znaczy Proszę państwa ja chciałem tylko
poinformować, że macie określony projekt uchwały, z określonymi wartościami
arytmetycznymi. Jeżeli teraz wniosek Pani radnej miałby być uwzględniony, to musi on
mieć formę poprawki Państwa i te wartości arytmetyczne, które są w tej chwili będą ulegały
zmianie. Bo ulegnie zmianie chociażby suma ogólna tych wydatków. Więc albo ten
wniosek zostanie sformułowany w ten sposób, że konkretny punkt zostanie wykreślony i
zostaną naniesione wtedy wszystkie wynikające z tego punktu poprawki. Więc tę zmianę
trzeba by jednoznacznie określić i opisać i nanieść do projektu uchwały. Albo będziecie
Państwo głosowali ten projekt, który macie w tej chwili.
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Przewodnicząca obrad - I wówczas Pani radna po prostu może zagłosować przeciw. Ale
wskazanie jest takie, że my możemy w ogóle procedować taką formę? Czy nie, nie ma
takiej opcji?
Radca prawny Pan Rafał Bułka - Znaczy proszę Państwa albo nanosicie poprawkę. To
jest tak zwana zmiana. Ona jest w stosunku do obecnego, obecnego kształtu tej uchwały.
Jest to zmiana i treści, więc najpierw musicie Państwo przegłosować czy taką zmianę. Nie
wiem jeszcze jaką bo trzeba by ją sformułować przyjmujecie. A dopiero później głosujecie
uchwałę.
Skarbnik gminy Pani Alicja Tymek - Szanowni państwo niestety, to jest bardzo trudna
sytuacja, ponieważ głosowali Państwo dzisiaj nad wieloletnią prognozą finansową I. w
sytuacji kiedy zdejmiemy, to zadanie inwestycyjne zmieni nam się wynik budżetu. Znowu
będziemy mieli niezgodność WPF - u z uchwałą budżetową i nie będą zgodne wielkość
wydatków majątkowych w WPF - ie. Bo taka pozycja jest w kolumnach od 2 z tym co mamy
w uchwale budżetowej. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję. Pani radna bardzo proszę przez mikrofon, bo nie
słyszymy. Pani radna Barbara Mojzesowicz. Bardzo proszę.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Pani przewodnicząca , Wysoka rado jeżeli ma to
stanowić fakt dzisiaj na sesji, że mój wniosek nie może być, będzie przyczyną do tego, że
nie uchwalimy dzisiaj budżetu. W związku z powyższym wycofuję swój wniosek tak. O
wycofanie tego punktu. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad - Szanowni państwo czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie
widzę zatem. Bardzo proszę jeszcze Pani radna Katarzyna Karwat.
Radna Pani Katarzyna Karwat - Mnie nurtuje kwestia następująca. Czy jak doszło do
takiej sytuacji, że teraz nagle okazuje się, że scena nie przechodzi żadnych przeglądów
potrzebnych. A druga, drugie moje pytanie, czy nie ma już szans na to żeby ją chociaż no
jakkolwiek to zabrzmi nie wiem reanimować jeszcze na jakiś czas, naprawić?
Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo. Czy Pan wiceburmistrz udzieli odpowiedzi?
Bardzo proszę.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Oczywiście. Koszt reanimacji
szacowany jest na kilkadziesiąt tysięcy zł między 50.000,00 zł a 60.000,00 zł. Tutaj
mówimy tak naprawdę o reanimacji starej sceny. Przy czym, tak naprawdę osoby
oglądające tą scenę no zwróciły na szereg tak naprawdę rzeczy, który sami tak naprawdę
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powiedzieli naprawić można wszystko. Tylko tak naprawdę na jak długo te kilkadziesiąt
tysięcy starczy, bo mamy do wymiany całe podesty, bo te, które są już się nie zamykają.
Mamy do wymiany całe kratownice, bo one są pogięte. Były po prostu pospawane. Nie
była to jakby naprawa, na którą była gwarancja. Były one po prostu pospawane. Nie ma
na nie żadnych atestów. Więc są one tak naprawdę bardzo niebezpieczne do
wykorzystywania na chwilę obecną. Dlaczego nie były wykonywane tak naprawdę
przeglądy tych scen. Bo to ja powiem tak. A dlaczego nie były wykonywane przeglądy
instalacji w świetlicach? Dlaczego nie były wykonywane przeglądy budynków, które są
świetlice. Już nie będę myślę specjalnie tutaj o to wiele dyskutował. Mamy taki stan zastany
jaki mamy. Małą scenę udało się doprowadzić do takiego stanu tą mobilną, że jest ona jak
najbardziej sprawna do wykorzystywania. Bo też jest wykorzystywana, ale jeżeli chcemy
robić imprezy typu dożynki, typu powitanie lata. To Szanowni państwo nie zrobimy tego na
małej scenie, mobilnej. Chyba, że na estradzie chyba, że na scenie po prostu zostanie
wokalista. A orkiestra będzie grała obok, ale myślę, że chyba nie tak to powinno wyglądać.
Dziękuję uprzejmie.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję, ale Panie radny jeszcze wcześniej o puentę prosiła
Pani radna Mojzesowicz. Tak, także gdyby Pan przekazał mikrofon Pani radnej i wówczas
Pan zabierze już myślę ostatni. Jako ostatnia osoba głos.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Pani przewodnicząca mamy, my zderzamy się z
pewnym problemem tak. Nie otrzymujemy projektu uchwał budżetowych. Nie otrzymujemy
7 dni czyli, w określonym terminie ustawowym przed sesją . Gdybyśmy otrzymywali
wcześniej te projekty uchwał. Projekty uchwały budżetowej moglibyśmy bardziej
skrupulatnie przeanalizować. Mielibyśmy czas na wprowadzenie zmian w projekcie,
ponieważ na komisjach głosujemy niestety tylko projekty. Na sesji stajemy przed
dylematem, że jeżeli cokolwiek nam się nie podoba, tak . Czy cokolwiek chcielibyśmy
zmienić nie mamy już takiej możliwości. I tutaj moja prośba jest żebyśmy wszyscy
dotrzymywali terminów. Jakby nałożonych nam przez ustawę i przez statut.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo. Ja w tej kwestii tylko się odniosę, ponieważ już
wcześniej z tym samym jakby petycją, czy z tym problemy zwrócił się do mnie Pan radny
Stanisław Gliszczyński i otrzyma Pan pisemną odpowiedź jak najbardziej. Natomiast
Szanowni państwo tutaj, też się do Pani skarbnik też i oficjalnie na piśmie do Pana
burmistrza z takim też wnioskiem, że ten termin siedmiodniowy, bo to ustawowy zapis on
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jest nieprzekraczalny. W związku z tym Pani skarbnik naprawdę prosimy o dokonywanie
dochowanie tych terminów siedmiodniowych i dostarczanie nam projektów uchwał w
terminie. Bardzo proszę Panie wiceburmistrzu. Czy w tej kwestii to mogę zabrać głos?
Bardzo proszę.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Jeżeli radny Skotnicki pozwoli,
że się wepchnę, dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo Pan burmistrz przygotował jak
najbardziej odpowiedź. Tutaj też, również na ten wniosek. Niestety nie ma go dzisiaj tutaj
z nami. Dlatego ja pozwolę sobie tak naprawdę przeczytać informację, którą.
Przewodnicząca obrad - Ale Panie burmistrzu to było do mnie pismo skierowane. Ja
odpowiem Panu radnemu w tej w tej kwestii.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - Tak ale również w tej kwestii
były poruszony temat na komisji finansów, więc jak najbardziej chcemy tutaj odpowiedzieć.
Mniejszym wyjaśniam, że przedłożenie 2 dni później projektów uchwał, związanych ze
zmianą budżetu i wieloletniego planu finansowego w miesiącu wrześniu wynika z
harmonogramu zebrań wiejskich, które odbyły się w miesiącu wrześniu oraz koniecznością
wprowadzenia zaplanowanych podczas tych zebrań zadań do budżetu gminy. Aby
umożliwić ich wykonanie jeszcze w 2020 roku. Pragnę zauważyć ,że wykonanie funduszu
sołeckiego na dzień 30 czerwca wyniosło nieco ponad 5%. W trosce o wydatkowane
fundusze sołeckie i chęć pomocy mieszkańcom sołectw przyczyniły się do tego, że wnioski
spływające do urzędu po zebraniach wiejskich pomimo przekroczenia terminu wpływu
zostały przeze mnie uwzględnione w projektach uchwał Ponadto pracę nad projektami
uchwał wstrzymywały decyzje wojewody w przedmiocie przyznania środków publicznych
na realizację inwestycji na terenie Gminy Koronowo, które wpływają do tutejszego urzędu
niezależnie od terminu zaplanowanych sesji rady miejskiej. Podkreślam jednocześnie, że
zgodnie z paragrafem 3 punkt 1 Zarządzania Burmistrz Koronowa numer OR-S.
0050.82.2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie przekazywania sprawozdań
finansowych i budżetowych oraz dokonania zmian w planach finansowych wnioski
budżetowe wymagające podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Koronowie należy dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 do 14 dni poprzedzających sesję rady miejskiej.
Jednakże konieczność utrzymania elastyczności, efektywności działań gminy w zakresie
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realizacji inwestycji gminnych wymaga

niejednokrotnie uwzględnianie wniosków

budżetowych, które wpłynęły od pracowników urzędu po wskazanym terminie. Tym
niemniej specjalnej uwagi wymaga okoliczność, że planowanie finansowe i prowadzenie
inwestycji do budżetu wymaga skoordynowania pracy w wielu wydziałów urzędu z pracami
rady miejskiej. Co nie zawsze jest możliwe do osiągnięcia. Co więcej analizując materiały
z sesji Rady Miejskiej w Koronowie z ostatnich kilkunastu lat wskazać należy, że nie jest
odosobnioną praktyką składanie projektów uchwał związanych ze zmianą budżetu i
wieloletniego planu finansowego po terminie określonym w paragraf 27 ustęp 4 Statutu
Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję uprzejmie. Dziękuję i ja myślę Panie burmistrzu, że no
odniesiemy się do tego tematu jak najbardziej. Tu jeszcze Pan wiceburmistrz,
przepraszam wiceprzewodniczący, ale jeszcze Pan radny Tomasz Skotnicki.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński - Ja od vocem, jeśli chodzi
o wystąpienie Pana burmistrza. Powiem tak niezależnie od tych wyjaśnień. Możemy je
przyjmować lub nie. Proszę Państwa 7 dni, to jest 7 dni. Koniec kropka. Więcej razy nie
będzie już takich sytuacji. Jeżeli nie będzie dotrzymany ten termin nie będziemy
procedować tych uchwał. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Pani przewodnicząca. Ponieważ.
Przewodnicząca obrad - Momencik Pani z skarbnik, ale o głos prosił jeszcze Pan radny
Tomasz Skotnicki. Aha dobrze. Bardzo proszę Pani skarbnik proszę o głos.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Szanowni państwo, ponieważ tutaj Pani
przewodnicząca do mnie się jakby zwróciła, bo ja jestem osobą, która przygotowuje
uchwały. To ja bym chciała wyjaśnić, bo może rzeczywiście nie wszystkim jest wiadome
jak wygląda praca nad uchwałą, czy uchwałami, bo mówimy o dwóch uchwałach.
Oczywiście to co jest napisane, to jest napisane, to jest prawo i ja się z Panem Guzińskim
zgadzam jak najbardziej. Ale mamy taką sytuację tak proszę o tym pamiętać. Dlatego nie
do mnie proszę kierować kwestię tego czy będzie uchwała w terminie, czy nie będzie
uchwała w terminie przygotowywana. Też tak jak Pan burmistrz Kazimierski przeczytał 18
dni przed sesją mają być dostarczone wszystkie wnioski, to znaczy, że ja je powinnam
dostać 18 dnia przed sesją. To jest czas w ramach, którego jestem w stanie przygotować
uchwałę. Jednocześnie chciałam zwrócić uwagę na dwie trudności . Bo po pierwsze
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Szanowni państwo 9 września była jedna sesja, sesja nadzwyczajna. Tam również
Państwo mieli sporo zmian do budżetu. Ja tutaj Panu burmistrzowi wczoraj, jak
przygotowywał pismo dla Państwa, dla Pani przewodniczącej, również wskazałam na to,
że w tym czasie były nie 2 tylko 3 zarządzenia i teraz tak ja to przygotuję dla Państwa. Jak
najbardziej tylko wtedy Szanowni państwo chciałabym poinformować, że niestety, ale będą
też projekty kolejne. A to właśnie wynika z tego, że budżet państwa, a dokładnie Wojewoda
Kujawsko-Pomorski daje nam co kilka dni zmiany. Daje nam dotacje. A to oznacza, że te
wszystkie informacje w zakresie dotacji, zadań zleconych, dochodów, wydatkowania będą
nieaktualne. Oczywiście ja rozumiem potrzeby otrzymania dokumentu w terminie takim,
aby mogli Państwo zapoznać się z proponowanymi zmianami. Ale tak jak za poprzedniej
kadencji tutaj jest kilku radnych, którzy pracowali jest, również na sali obecny były
burmistrz. Zawsze mógł on liczyć na zrozumienie radnych i to tutaj pozwoliliśmy sobie tutaj
wyjaśnieniach do Państwa zawrzeć. To ja bym chciała podkreślić, że radni poprzedniej
kadencji i jeszcze poprzedni rozumieli, że budżet żyje. Ja prawie cytuję poprzedniego
burmistrza. On ewaluuje, on się zmienia. I z tego powodu na komisjach skarbnik, jeszcze
mój poprzednik mówił jakie będą zmiany. A ostateczne projekty pojawiały się bądź to w
piątek, bądź w poniedziałek w tym tygodniu kiedy miała miejsce sesja. My oczywiście
liczyliśmy na to. Staramy się, to nie jest tak absolutnie, że chcielibyśmy nie dostarczyć tych
dokumentów, bo mamy coś do ukrycia. Proszę zobaczyć w jaki sposób przebiega
informowanie Państwa o zmianach.

Ja prawie każdą pozycję Państwu na komisji

opowiadam, mówię z czego to wynika. Jest możliwość zadawania również pytań. Za te
wszelkie niedogodności pewnie Pan burmistrz, bo tak wczoraj z nim rozmawiałam. Mówię
o Panu burmistrzu Mikołajewskim. Pewnie Państwa przeprosi. Do tego się zobowiązał i
postara się egzekwować od wszystkich, którzy wnoszą wnioski o zmianę do budżetu, aby
one były w tym terminie 18 dni przed sesją dostarczone do urzędu. Również do mnie, bo
ja wtedy w tym dniu otrzymam. Żebyście Państwo mieli możliwość otrzymania projektów
uchwał budżetu, czy zmiany do budżetu. Jednocześnie też bym chciała ze sygnalizuje, że
może być tak, że on po prostu będzie nieaktualny i pojawi się wtedy projekt 2, czasem
projekt 3 się pojawiał. Bo budżet żyje tak także to nie ode mnie zależy. Ja wtedy kiedy
mam będę miała komplet dokumentów. A z tego co pamiętam 22 września wpłynął ostatni
wniosek sołectwa. My rozumiemy, że to sołectwa są mocno zniecierpliwione, że nie mają
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zmian do budżetu. Ale to jest też podyktowane kalendarzem spotkań wiejskich. Więc
można wspierać sołectwa, można je nie wspierać.
Przewodnicząca obrad - I jak najbardziej Pani skarbnik, to jest oczywiste, że budżet żyje
i ewoluuje, ale tak jak rozmawiam z przedstawicielami innych urzędów. No niestety fakt
jest faktem, że wszędzie dokumenty wpływają w terminie i przewodniczący rady może
terminowo przekazać dokumenty radnym. Natomiast no ja tej możliwości nie mam. W
związku z tym będę dążyła do tego, żeby ten termin był jak najbardziej zachowany. I na
koniec jeszcze bardzo proszę radny Tomasz Skotnicki prosił o głos.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Dziękuję bardzo Pani przewodnicząca, Szanowni
państwo chciałbym się odnieść do dwóch kwestii, bo troszkę popędziliśmy dalej , jeśli
chodzi o dyskusję na temat tej sceny i po raz kolejny tak jak Pan burmistrz Marszelski
powiedział jest to gorąco dyskutowane. Może odniosę się tylko, tylko, co do kwestii
przygotowania budżetu. Myśmy na komisji finansowej omawiali ten budżet i kwestia tych
terminów została poruszona i powiedzmy ja jako przewodniczący komisji rozumiem tą
sytuację. Ponieważ też rozmawiałem z Panem burmistrzem i z Panią skarbnik w tej
sprawie, że doskonale wiemy, że doskonale wiemy, że budżet ewaluuje i te wnioski
spływają na ostatnią minutę. W związku z tym, że presja społeczna jest bardzo duża. Jeśli
chodzi o inwestycje i rozwój. I my doskonale wiemy, że każdy wniosek trzeba jak
najszybciej uwzględnić i to Pan burmistrz z pomocą Pani skarbnik realizuje. Więc nasze
zrozumienie jest. Ja mam nadzieję, że tutaj wszyscy jak jesteśmy na tej sali czujemy tą
presję i czujemy to, że widać, że te inwestycje są coraz szersze. I ich jest coraz więcej.
Mamy nadzieję, że tutaj dojdziemy do porozumienia i uda się te sprawy, też jeśli chodzi o
organizację urzędu i sołectwa, tak zorganizować żebyśmy te dokumenty dostawali na tyle
wcześniej, żebyśmy byli w stanie się z nimi zapoznać. Ja rozumiem, że tylko tych stron
jest dużo do przeczytania. Ale no też Szanowni państwo, to jest nasz obowiązek, żebyśmy
się tym za poznawali. Natomiast wracając do tematu sceny ja też chciałbym zapytać Pana
burmistrza, bo padło takie stwierdzenie, tutaj się zgadzam z moimi w poprzednikami.
Byliśmy na komisji, rozmawialiśmy z Panią dyrektor, co do samej sceny i Pani dyrektor
poruszała w ogóle kwestie dokumentacji tej sceny, która też nie była kompletna. Więc
zrobienie przeglądów ze sceną. Po pierwsze nie do końca sprawną, tak jak Pan Burmistrz
powiedział, ale też z niepełną dokumentacją. Bo nikt nie wyda dokumentów
potwierdzających scenę za bezpieczną, jak nie ma pełni dokumentów. A z tych
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dokumentów do końca nie było. To jest jedno, a dwa jak już zakupimy tą scenę, to mam
nadzieję i tutaj będę też przyglądał się temu, żebyśmy wykorzystywali w ramach
współpracy z innymi samorządami. Po prostu z niej czerpali zyski, bo, bo ja wiem, że ta
scena będzie dobrze wyposażona. A ta konsola cyfrowa będzie zapewniała profesjonalne
i proste, że powiem i prostą obsługę i mam nadzieję, że będziemy, z tego tytułu po raz
pierwszy chyba w ogóle czerpać jakieś zyski. Bo do tej pory zyski z wynajmu naszego
sprzętu, to chyba były nikłe. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – Dziękuję bardzo. Szanowni państwo zamykam dyskusję.
Jeszcze Pan radny bardzo proszę.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, Wysoka rado dwie kwestie.
Pierwsza kwestia to skoro zostało powiedziane, że będziemy zarabiać. To ja bym chciał
poznać plany. Czy mamy już plan imprez, które będzie ta scena obsługiwała i będziemy
zarabiać? To jest pierwsze takie pytanie. Po tym co usłyszałem. Ale drugie pytanie jest
formalno-prawna strona naszego działania jako rady. Zgłoszony został wniosek przez
Panią radną i później wycofany. Przez Panią radą Mojzesowicz. To znaczy nie możemy
jako radni, czyli jesteśmy zakładnikami WPF - u. Nie możemy jako radni przyjąć budżetu
czyli, tego punktu 10 projektu budżetu z uwagami, z uwagą taką, że wykreślamy zadanie,
to które tak naprawdę na dzisiaj rodzi tyle, tyle kontrowersji, które nie było przedstawione
na komisjach i nie mogliśmy się z tym w żaden sposób w odpowiednim terminie zapoznać?
Nie bardzo rozumiem z mojego doświadczenia jest możliwość przyjęcia tego projektu
uchwały z wyłączeniem. Czyli z uwagami, z wyłączeniem tego zapisu i to jest zobowiązanie
dla burmistrza do wykonania. Proszę Pani przewodnicząca o opinię prawną w tym sensie,
czy jest taka możliwość?
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon - Jest jeszcze,

jeszcze jedna

możliwość Pani przewodnicząca. Faktem, faktem jest bezspornym, że jest kilku radnych,
którzy pracowali w poprzedniej kadencji i praktyką . I praktyką było taką, że projekt uchwały
wpływa w terminie 7 dni i miał numer 1. Ale przychodzi komisja i sesje były przyjęte
zwyczajowo w środę. Więc ostatnia komisja finansów i budżetu, bo Pani skarbnik, czy Pan
burmistrz czekał na to co spłynie od wojewody, z Urzędu Marszałkowskiego i tak dalej. I
na posiedzeniu komisji wtedy, kiedy myśmy omawiali, opiniowali projekt uchwały numer 1
Pani skarbnik, albo Pan burmistrz, albo inny przedstawiciel wykonania tu urzędu mówił, że
na sesję pojawił się 2 numer, projekt numer 2, a może nawet projekt nr 3. Bo, bo było tak,
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że jeszcze nie ma. Może zanim się sesja zacznie będzie trwała pojawi się to, ta dotacja
spłynie. Czy tak dalej I wtedy Pani skarbnik mogła przedstawić projekt numer 3 i nie było
takiego problemu. Więc taką ja to bym proponował na przyszłość taką metodę, że po
prostu wprowadzić, bo radni muszą współpracować z urzędem i pracujemy dla dobra
gminy, mieszkańców i teraz jeżeli na przykład wycofamy ten punkt z budżetu. To całe, cała,
ta sfera wykonania budżetu, czyli tam są zaplanowane środki na to, na to, to jest
wstrzymane. Potrwa to co najmniej trudno mi powiedzieć Pani skarbnik będzie musiała
zaangażować cały pion finansowy i to wszystko przebudować. Przebudować wieloletnią
prognozę finansową. Przebudować cały budżet i to niepotrzebna praca by była. Natomiast
to pewnie nam dzisiaj w tym trudnym temacie doradzi, bo też ma trochę doświadczenia
nasz Pan mecenas, jak my mamy tego co dzisiaj wybrnąć. Tak jest pytanie Pani
przewodnicząca?
Przewodnicząca obrad - To znaczy ja myślę, że na przyszłość jak najbardziej ten, ten
projekt numer 1, numer 2 , 3 to może być praktykowane. Ale my na 7 dni przed terminem
sesji nie mamy żadnych dokumentów od Pani skarbnik i przynajmniej tak było teraz Ja
rozumiem, że to jest ten szczególny czas i że to wszystko jest takie istotne. No ale ta
formuła 7 dni, to jest no nie moim wymysłem. Tylko to ustawodawca narzuca.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Oczywiście, Pani przewodnicząca mogę tak?
Proszę państwa nie ode mnie macie tylko od Pana burmistrza. To Pan burmistrz organizuje
pracę urzędu. Jeżeli będę miała dokumenty w terminie i będę miała informację.
Powtarzam, że podobnie było, sorry podobnie tak samo było za poprzedniego burmistrza.
Przychodził i mówił, że jeszcze to ma być uwzględnione, to ma być uwzględnione. Ja
zawsze polecenia burmistrzów wykonuje. Burmistrz. wie, który wniosek należy jeszcze do
tego projektu wprowadzić. W związku z tym proszę nie do mnie, tylko do Pana burmistrza
kierować, jakby tę uwagę.
Przewodnicząca obrad – Tak, oczywiście.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Ja jestem tylko i wyłącznie wykonawcą poleceń.
Przewodnicząca obrad - Ja już wspomniałam wcześniej, że tak, że, że przekaże ten
wniosek do Pana burmistrza. Szanowni państwo chciałabym już zamknąć dyskusję i
żebyśmy przeszli do głosowania i trochę przerwy chociaż skorzystali z jakiejś tam chyba,
że bardzo proszę Pan radny.
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Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, ale poprosiłem o, złożyłem
wniosek tak oficjalnie o opinię prawną na temat tego możliwości, tak przyjęcia tej uchwały
budżetowej.
Przewodnicząca obrad - Faktycznie, faktycznie zatem Panie mecenasie poprosimy o
taką opinię prawną, ale myślę, że ogłaszam 15 minut przerwy musimy Panu dać czas na
sformułowanie. A my przynajmniej w napijemy się kawy. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad ogłosiła 15 minut przerwy.
Przewodnicząca obrad wznowiła obrady sesji.
Przewodnicząca obrad - Wracamy do dyskusji i do interpretacji prawnej ze strony Pana
radcy. Bardzo proszę.
Radca prawny Pan Rafał Bułka - Proszę Państwa sprawa nie jest tak skomplikowana.
Aczkolwiek gdyby Pan radny sprecyzował, co rozumie pod pojęciem uchwała z uwagami
byłbym zobowiązany. Natomiast ja rozumiem to w ten, sposób, że uwaga to nowa treść.
Tę sprawę reguluje tak naprawdę statut w paragrafie 57 ustęp 9. Rada może przyjąć
projekt bez poprawek, z poprawkami, odrzucić go, skierować go rozpatrzenia przez
właściwe komisje, lub odesłać do wnioskodawcy celem uzupełnienia. Obecnie mamy
określoną treść uchwały, jeżeli Państwo tę treść chcecie zmienić. Obojętnie jak to się
będzie nazywało, czy przez wprowadzenie uwagi. To, to jest nowa treść i to trzeba zgodnie
propozycje zmian do projektu powinny być zgłoszone na piśmie i nie powinny budzić
zastrzeżeń prawnych. No nie tym się teraz zajmujemy. Zastrzeżeń prawnych tu nie ma.
Propozycja takiej uwagi powinna zostać Państwu zgłoszona. Państwo będziecie wtedy
traktowali ją jako poprawkę do uchwały i albo ją zatwierdzicie, albo odrzucicie. Więc w
obecnym stanie, na tę chwilę dokładnie będziecie Państwo, jeżeli nie zostaną zgłoszone
poprawki głosować ten projekt nad którym rozmawialiście, ponieważ pani radna
Mojzesowicz wycofała poprawkę i ma prawo to zrobić. Ustęp 11 tego samego paragrafu
mówi, że wnioskodawca, może wycofać w projekt uchwały w każdej chwili, nie później
jednak niż do czasu zarządzenia głosowania przez przewodniczącego. Poprawkę również
Pani radna tę poprawkę wycofała. Więc głosujecie Państwo ten tekst uchwały bez uwag.
Bo nie znamy treści takiej uwagi, która miałaby być w tym projekcie umieszczona.
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Przewodnicząca obrad – Dziękuję bardzo. Czy ta odpowiedź Panie radny Pana
satysfakcjonuje?
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można zabrać Pani przewodnicząca,
Szanowna rado, Szanowni państwo moje pytanie brzmiało Czy można przyjąć projekt
uchwały z uwagami? Odpowiedź mamy, że można. W związku z tym Pani przewodnicząca
proponuję dwa rozwiązania albo ogłosić przerwę. Przygotowanie tej zmiany, ale myślę, że
najlepszy byłby wniosek i w takim układzie jak Pani radna Mojzesowicz zrezygnowała, to
ja bym postawił wniosek o to żeby wykreślić z tego projektu uchwały zadanie inwestycyjne
pod nazwą Zakup sceny. Tak i tak jak jest tytuł. Jeżeli uzyska ten wniosek większość w
takim układzie. Proponuję przerwę w obradach do dzisiaj, czy do jutra, to już jest decyzja
Pani przewodniczącej. I zobowiązanie burmistrza do przygotowania stosownego zapisu w
projekcie uchwały budżetowej.
Radna Pani Elżbieta Mojzesowicz - Ponieważ zgłosiłam wniosek, tak poznaliśmy skutki
tego. Jeżeli dzisiaj nie podejmie tej uchwały budżetowej. Mogą nie zostać wypłacone
pieniądze nauczycielom. Nie będą zrealizowane fundusze sołeckie. Więc mam taką
prośbę żeby tą uchwałę budżetową dziś głosować. Natomiast zawsze możemy zmienić.
Tak uchwałę przystąpić. Ponieważ wielokrotnie to robiliśmy. Także występowaliśmy z
wnioskiem o zmianę uchwały o numerze takim i takim w pozycji tej, która dotyczy tej
inwestycji, czyli zakupu tej sceny plenerowej. Z możliwością zmienienia zadania na
oczywiście, żeby się mieściło to w tych paragrafach. Nie zmieniając kwoty, bo jeżeli taka
kwota na dom kultury została przeznaczona, inwestycyjna 150 tys. Więc moja propozycja
byłaby taka, że po rozmowie z Panią dyrektor domu kultury, żeby przedstawiła jakie są
jeszcze inne być może ważne zadania do zrealizowania. Zadania inwestycyjne i wówczas
moglibyśmy, to przegłosować. Natomiast na przyszłość, to chciałabym jeszcze wskazać
na to, żebyśmy nie robili tego w tępie przyspieszonym. Bo takie zadania inwestycyjne
muszą być przedyskutowane przez radnych. Muszą mieć pozytywną opinię. Wówczas
mogą być wprowadzone do projektu uchwały tak, głosowane przez radnych. Natomiast my
znaleźliśmy się w momencie takim, że jeżeli mamy zastrzeżenia, co do niektórych punktów
uchwały. Nie mamy możliwości zmiany tego. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo. Panie mecenasie Pani radna oczywiście ma
rację. Proszę o potwierdzenie tego. Tak o skomentowanie.
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Radca prawny Pan Rafał Bułka - To znaczy tok prac zaproponowany przez Panią radną
jest, jest oczywisty i zgodny z prawem. Natomiast przyznam się, że nie rozumiem wniosku
Pana radnego Gliszczyńskiego. Mówi, że składa wniosek o poprawkę w jakim brzmieniu?
I w jakim trybie, jak ma brzmieć ta poprawka? I w którym miejscu uchwały ona ma być? Bo
uwaga to poprawka do projektu uchwały, którym Państwo dysponujecie. Więc żeby było
wiadomo. Co będziecie teraz Państwo głosować.
Przewodnicząca obrad - Panie radny czyli, musiałby Pan złożyć konkretną treść nowego,
nowej uchwały. Tak? Tak to rozumiem Panie mecenasie.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, Wysoka rado ja nie składałem
wniosku tylko podałem jakie są możliwości, żebyśmy z tego wyszli. W związku z tym, że
wniosek został wycofany ja oczywiście mogę postawić wniosek o wykreślenie z pozycji z
zadań inwestycyjnych z załącznika nr 3 pozycji dotyczącej zakupu tej, tej, tej sceny. Rada
będzie to przegłosowywała, tak, albo uzyska poparcie, albo nie uzyska i wtedy możemy
mówić o dalszym, w dalszym toku procedowania. Bo jeżeli będzie większość za tym, żeby
to wykreślić, to wtedy musimy czyli przeprojektować cały ten projekt uchwały, który nam
został sporządzony. Ja takiego wniosku nie składam Panie mecenasie. Powiedziałem jakie
są możliwości i teraz jeżeli widzimy, że znowu stajemy zostajemy, postawieni pod ścianą i
mamy coś przegłosować. Na razie wniosku nie stawiam oficjalnego. W związku z tym
proszę procedować dalej.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo. Ale myślę, że Pani radna Mojzesowicz,
to nam wyjaśniła dalszy tok postępowania. Zatem skoro Pan nie składał wniosku, to
będziemy po prostu procedowali uchwałę projekt uchwały w tej formie, który jest
złożony. Bardzo proszę jeszcze Pan radny, Pan wiceprzewodniczący Guziński chciał
zabrać głos.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – W pewnym sensie, żeby
uspokoić sytuację ja proponuję właśnie przyjąć stanowisko Pani radnej Mojzesowicz.
Na przyszłość właśnie, tak postępować, jak to dzisiaj zostało zaproponowane. A
dzisiaj faktycznie, że tak powiem wyższe cele społeczne tak które będą społeczne
powodowały pewno te perturbacje i myślę, że powinniśmy przystąpić już do
głosowania. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego
imiennego.
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Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 6
głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 11 głosami
„za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz 6 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę
Nr XXX/250/20

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Koronowo na rok 2020..
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
punktu jedenastego porządku obrad sesji, do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 18 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Kierownika Wydziału Finansowo
– Budżetowego Panią Barbarę Koniarską.
Panią Barbara Koniarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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Przewodnicząca obrad - Otwieram dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby
zabrać głos w dyskusji?
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Szanowni
państwo. W związku z analizą tego dokumentu na komisji finansów i po rozmowie
kilkukrotnej też z Panem burmistrzem. Po pierwsze na komisji podjęliśmy takie, taką
propozycję, żeby stawkę od budynków i części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej stawki obniżyć stawkę zaproponowaną przez Pana burmistrza. Szanowni
państwo sytuacja jest trudna. Zdajemy sobie doskonale sprawę z sytuacji gospodarczej i
sytuacji naszej gminy i potrzeb między innymi inwestycyjnych. Doskonale sobie zdajmy
sprawę, że od stawki zaproponowanej przez ministerstwo 24,84 do dostawki
zaproponowanej przez Pana burmistrza 22, to już jest jakaś spora obniżka i to też będzie
się wiązało po pierwsze ze zmniejszeniem wpływów od mieszkańców. Ale również części
subwencji, to jest bardzo, ponieważ musimy sobie z tego sprawę zdawać sprawę, że te
kwoty, które do nas spływają, od mieszkańców. Czy, czy firm prowadzących działalność.
Będzie pomniejszona, też jeszcze subwencja. To są bardzo duże pieniądze. Ale no
doskonale też sobie zdajemy sprawę z sytuacji gospodarczej. Tutaj też rozmawialiśmy
wielokrotnie w tej materii, że tak jak już też, w zeszłym roku o tym mówiliśmy na, na
posiedzeniu rady, że zmierza do nas kryzys i doskonale wiemy w jakiej sytuacji znajdują
się firmy. A w jakiej jeszcze trudniejszej mogą się znajdować. Bardzo też dziękuję Panu
burmistrzowi za tą jego aktywność, jeśli chodzi o to żeby promować to, że firmy mogą
zgłaszać się do Pana burmistrza z wnioskami o umorzenie części podatków. Ale niemniej
podjęliśmy taką uchwałę. Składam też wniosek w związku z tym, że jestem
przewodniczącym komisji finansów, żeby tą kwotę zaproponowaną przez Pana burmistrza
22 zł za budynki części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obniżyć do
kwoty 21 zł 30 groszy. To będzie w zasadzie waloryzacja tak naprawdę o wskaźnik GUSowski inflacji. Dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński – Właśnie w odpowiedzi na ten
wniosek, ale też żeby w jakim sensie tu przybliżyć tę dyskusję, które były na w czasie
posiedzenia komisji. Bo stwierdziliśmy, że tego rodzaju podwyżka czyli z 1,50 na metrze
kwadratowym w gospodarczej. To nie jest ten czas i to miejsce. Ale rozumiejąc oczywiście,
to że trzeba w budżecie poszukiwać dosyć dużych pieniędzy na oświatę, na podwyżki w
oświacie. A poszukujemy je właśnie w budżetach gminy i dodatkowo dalsze konsekwencje.
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Między innymi w podwyższeniu płacy minimalnej w przyszłym roku będą powodowały
uszczerbek w naszym budżecie i dlatego my jako radni często jesteśmy w takim właśnie
dylemacie. Czy podwyższać te podatki, czy nie? Ale tutaj po prostu w takiej skali jaka tu
została zaproponowana specjalnie nie wnosiliśmy uwag. Natomiast tą uwagę mieliśmy
właśnie

w

tej

działalności

gospodarczej,

żeby

natomiast

odpowiedzieć

Panu

przewodniczącemu Skotnickiemu, bo ja mam przed sobą ten projekt uchwały i ta nasza
poprawka została uwzględniona. Jest zaproponowana już 21, 30 od 1 m kwadratowego
powierzchni użytkowej. Także tutaj no jakby to powiedzieć możemy procedować spokojnie
tę uchwałę. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję. Bardzo proszę ponownie Pan radny Skotnicki.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, dziękuję za
zwrócenie uwagi. Nie spojrzałem, że jest projekt numer 2. W związku z tym dziękuję bardzo
i dziękuję Pani skarbnik.
Wiceprzewodniczący rady pan Tomasz Gordon - Pani przewodnicząca, Wysoka rado
Szanowni państwo. Tak oczywiście była wczoraj, przedwczoraj, no w poniedziałek bardzo
duża dyskusja na ten temat i nie tylko. Pojawił się na tym posiedzeniu komisji jeden z
przedsiębiorców i prosił radę aby został zwolniony z wszelkich opłat i podatków. Czyli
przedstawił, że problemy przedsiębiorcy mają. No myśmy tam wyjaśnił, i że nie radni od
tego. To burmistrz na wniosek i tak dalej. Natomiast chcę wrócić tutaj na chwilę do tej
propozycji od działalności gospodarczej. Minister finansów zaproponował 24 zł 84 gr.
Burmistrz Koronowa zaproponował 22 zł od metra kwadratowego po działalność
gospodarczą i padły dwa wnioski. Jeden wniosek obniżyć tą propozycję burmistrza do 21
zł i drugi wniosek ten, który tu przed chwilą został przedstawiony 21, 30 i teraz
przewodniczący komisji miał problem który, wniosek głosować. Mam pytanie tu do Pana
mecenasa. Ja ze swojego doświadczenia powiedziałem, że głosuje się jako pierwszy
wniosek najdalej idący i teraz prosiłbym o wyjaśnienie, który z tych wniosków byłby czy
jest najdalej idący? Podstawa jest 22 zł, jeden wniosek jest 21 zł, drugi 21 30 zł, który jest
najdalej idący Panie mecenasie?
Przewodnicząca obrad - Ja myślę jak najbardziej Pan mecenas się do tego ustosunkuję,
ale w tym momencie, to no już jest mówiąc kolokwialnie musztarda po obiedzie, chyba
Panie mecenasie.
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Radca prawy Pan Rafał Bułka - Nie chciałbym na sesji rady opiniować trybu prac komisji.
Więc może, gdyby Pan wiceprzewodniczący zwolnił z tego obowiązku byłbym
zobowiązany. Ponieważ Państwo dysponujecie po prostu takimi projektami jakie są
załączone do materiałów więc trochę za późno teraz na tą debatę.
Przewodnicząca obrad - Ja myślę panie wiceprzewodniczący, że jak najbardziej po sesji,
czy w trakcie przerwy może Pan skonsultować tą kwestię z Panem mecenasem. Natomiast
jeszcze teraz mam pytanie? Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę pan
radny Olech Raddatz.
Radny Pan Olech Raddatz - Pani przewodnicząca, Szanowna rado ja chciałbym się
dowiedzieć o jaką kwotę w budżecie uszczupla, to nasz budżet, ta obniżka o te 70 gr?
Przewodnicząca obrad – Czy pani kierownik jest w stanie odpowiedzieć? Momencik Pani
kierownik proszę poczekać, bo nie słychać.
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Pani Barbara Koniarska – Rozumiem.
Szanowni państwo jeśli chodzi o osoby fizyczne, to ta stawka zaproponowano w projekcie
numer ,2 dokładnie 80 gr dla przedsiębiorców, to jest wzrost podatków dochodów około,
60 000 dla osób fizycznych. Jeśli chodzi o dla osób prawnych, dla osób uspołecznionych,
to jest około 250 000 zł. Dziękuję.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Jeżeli można Pani przewodnicząca, Wysoka rado,
Szanowni państwo tak naprawdę, to nie tylko przedsiębiorcy mają problem, jeżeli chodziło
o pandemię i koronawirusa. Bo to również nasi wszyscy mieszkańcy, bo to jest kwestia
utraty pracy, bądź obniżenia wynagrodzenia za wykonaną pracę. W związku z tym, tych
elementów, które dotkną poprzez te obniżki. Bo, to trzeba tak cały czas nazywać, że to są
obniżki górnej stawki ustalonej przez ministra. W pewien sposób i tak dotkną jakąkolwiek
byśmy stawkę nie, nie przyjęli. W związku z tym żeby nie przedłużać proponuję, aby
stawka od budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej proponowana przez ministra jest 24 ,84 zł, żeby obniżyć do kwoty 21 zł. To
jest mój pierwszy wniosek. Drugi wniosek, ponieważ uważam, że to się łączy również z
mieszkańcami. To są kwestie budynków gospodarczych i garaży nie związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej. Stawka proponowana przez ministra 8,37 zł.
Stawka proponowana przez Pana burmistrza 8 zł 10 gr było 7 proponuję 7 zł 50. Zarówno
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w jednej pozycji, jaki w drugiej pozycji. To są oficjalnie wnioski. Proszę Pani
przewodnicząca o przegłosowanie.
Przewodnicząca obrad - Panie mecenasie czy faktycznie teraz? Jeszcze raz bardzo
proszę przez mikrofon może zinterpretować tak.
Radca prawny Pan Rafał Bułka - Jest to zgłoszona formalnie poprawka do uchwały i
Państwo teraz musicie głosować, czy tę poprawkę przyjmujecie, czy nie?
Przewodnicząca obrad - Czyli jeszcze poproszę Pana radnego o powtórzenie odnośnie,
których stawek podatku i za jakie budynki Pana wniosek dotyczy?
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pierwszy wniosek formalny- budynki i części ich
części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Proponuję obniżenie ze stawki 24 zł 84 gr proponowanej przez ustalonej przez ministra
finansów do stawki 21 zł. Pragnę również nadmienić, że skoro starczy pieniędzy na
podwyżki. Tak jak otrzymałem w odpowiedzi od 1 kwietnia w pandemii od 83 zł brutto do
500 zł brutto. To myślę, że stać nas na to, aby mieszkańcom również ulżyć.
Przewodnicząca obrad - Dobrze, ale formalnie, to ta zmiana musiałaby być podana przez
Pana radnego konkretnie tutaj w treści, odnośnie treści uchwały, w którym paragrafie, w
którym ustępie, w którym punkcie lub podpunkcie.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - W związku z tym w paragrafie 1 punkt drugi
podpunkt B proponuje stawkę 21 zł i to jest pierwszy wniosek.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Proszę o sformułowanie
drugiego wniosku Pana radnego, to wtedy zajmiemy stanowisko.
Przewodnicząca obrad - Ale czy możemy Panie radco teraz prosić Pana radnego o
sformułowanie już drugiego wniosku? Czy musimy to w tej chwili przegłosować czy jest
taki wymóg prawny czy?
Radca prawny Pan Rafał Bułka - To tak naprawdę zagadnienie czysto funkcjonalne, bo
Państwo będzie i tak głosować całą uchwałę określonej treści. Więc jeżeli Pan radny ma
więcej wniosków. To byłoby lepiej żebyście Państwo.
Przewodnicząca obrad - Na tym etapie już żeby Pan radny sformułował tą treść. To
poproszę Panie radny jeszcze.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Dobrze to wtedy w punkcie w paragrafie1 punkt 2
podpunkt, tiret tu będzie raz, dwa, trzeci. Tak budynków gospodarczych jest 8 zł 10 gr
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Proponuję 7zł 50 gr i następne tiret garaży nie związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej jest również 8 zł 10 gr za metr powierzchni użytkowej proponuję 7 zł 50 gr.
Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego Pani Barbara Koniarska- Przepraszam
Pani przewodnicząca, jeżeli mogę, to jest tiret drugi i trzeci drugi. Bo to mówi się z
wyjątkiem. Tiret pierwszy budynku pozostałych po gospodarstwa rolnych.
Przewodnicząca obrad - Jeszcze tu Pan wiceburmistrz. Ja już chciałam zgłosić zarządzić
głosowanie. Ale Pan wiceburmistrz jeszcze prosi o głos.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Jeżeli wpłynął tutaj
wniosek Pana radnego o wprowadzenie poprawek do uchwały, to jako władza
wykonawcza, jeżeli moglibyśmy się ustosunkować. Oczywiście nikt nie odmawia radnemu
prawa wprowadzania poprawek do uchwał, tak zwanych około budżetowych. Tylko proszę
Państwa musimy sobie jasno zdać sprawę z jednego, że tak będzie jednym z fundamentów
przyszłorocznego budżetu Gminy Koronowo. Ta uchwała będzie kształtowała, to są tak
zwane podstawowe dochody podatkowe gminy. Jakiekolwiek tutaj obniżenie, to po
pierwsze mniejszy wpływ do budżetu, po drugie jeszcze pewne konsekwencje związane z
ogólną subwencją, że z subwencją wyrównawczą. Przepraszam chyba ustawodawca
Ministerstwo Finansów dochodzi do wniosku, że jeżeli gmina rezygnuje z tych pieniędzy,
które może pobrać, to musi, to też znaleźć swoje odzwierciedlenie w subwencji, która jest
dla nas też poważnym źródłem. Kolejna sprawa proszę Państwa to tak troszeczkę, nie
będę nawiązywał może tak bardzo do słów Pana radnego, ale czy nam to się podoba, czy
nie budżet przyszłoroczny, to jest nie tylko oświata, to są też inwestycje zgłaszane
praktycznie przez wszystkich Państwa radnych. Jakiekolwiek obniżenie przychodów z
tytułu podatku od nieruchomości będzie wiązało się wprost z obcięciem możliwości
inwestycyjnych gminy.
Skarbnik Gminy Pani Alicja Tymek - Oczywiście Szanowni państwo rozumiem, że
sytuacja w całej Polsce jest trudna. Miejmy nadzieję, że nad pandemią uda się zapanować
i to zamknięcie nas wszystkich, tak jak to miało miejsce w pierwszym półroczu, to nie
nastąpi. Oczywiście to będzie pewnie wypadkowa wielu okoliczności, wielu zdarzeń. Ale
proszę też do tej wypowiedzi Pana burmistrza, również wziąć sobie pod uwagę kiedy będą
Państwo analizowali jak zagłosować taką rzecz, jak to, że nam również spadły dochody z
PIT-ów jako gminy. Więc to co już mamy, to jest niewiele może ktoś powie niewiele, ale ja
powiem dużo 3, 4 do 5% na ten moment szacujemy, że to dochody wykonane w roku 201941

2020 będą niższe. W związku z tym to, że my mamy dzisiaj zaplanowane dochody, to jest
jakby jedna rzecz. Pytanie czy nam się uda je wykonać w takim zakresie. Uważam, że
damy radę, ale jak to będzie wyglądało w przyszłym roku. Rozumiemy, że sytuacja
mieszkańców Gminy Koronowo na pewno wskutek pandemii pogorszy się. Ale pamiętajmy
również o tym że, pogorszenie tej sytuacji nie będzie dotyczyło wszystkich mieszkańców
Gminy Koronowo Państwo. wyposażają burmistrza w pewne upoważnienia. On ma
delegację do tego, żeby dokonywać analizy wniosków składanych przez podatników,
którym źle się wiedzie, którzy z różnych powodów nie są w stanie regulować zobowiązań
z tytułu podatków i opłat lokalnych. Gdy sobie weźmiemy pod uwagę, to co było zawarte
w informacji z wykonania budżetu, to na pewno Państwo pamiętają w tabelce piątej była
zawarta informacja o tym ile takich umorzeń rozłożeń na raty Burmistrz Koronowa uczynił.
Pamiętam sytuację, gdy mieliśmy nawałnicę. Wówczas też nie były obniżane podatki tak
wprost. Bo analiza tego co się działo przez okres kilku ostatnich lat Państwu chyba też
została dostarczona. Myślę, że tak jest Pani kierownik. Tak więc Państwo widzieli jakie był
trend i wtedy gdy mieszkaniec został dotknięty przez klęskę. Również burmistrz
indywidualnie rozpatrywał jaka jest sytuacja i pomagał w uzasadnionych sytuacjach
mieszkańców. Zatem takie narzędzie jest i ono nadal będzie funkcjonowało w 2021 roku.
Na pewno pandemia nie dotyczy wszystkich w takim samym zakresie, a my Szanowni
państwo stoimy tutaj, to też dzisiaj podczas sesji było już poruszane. Mamy ustawy, które
gospodarują nasz budżet. My nie mamy wielkiego wpływu na to ile będzie zarabiał
nauczyciel i już dzisiaj Państwo wiedzą, że mamy deficyt trzech milionów złotych. Udało
się na ten moment 1,5 mln znaleźć. Będziemy dalej robili, żeby to wszystko sfinansować.
Czyli podwyżki w 100% obciążą nas. Mówię o tym co było w tym roku. Całe 12 miesięcy
od tego będą też pochodne od wynagrodzeń. Minimalna wzrosła, to znaczy, że wszyscy
ci, nieważne czy będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli, będziemy musieli również ją
wyrównać wynagrodzenia do minimalnej. Niestety wynagrodzenia nie są tak mocno
zróżnicowane, czasami pomiędzy stanowiskami, które wymagają większych kwalifikacji
jest niewielka różnica. Jak pomiędzy tym stanowiskami, które powiedzmy najmniej tych
kwalifikacji wymagają. W związku z tym już mamy zgłoszone informacje przez kierowników
jednostek organizacyjnych, że trzeba będzie też pomyśleć o tych pracownikach. Bo o to
chodzi i dojdzie do sytuacji. Kiedy osoby sprzątające będą zarabiały tyle samo co osoby z
wykształceniem, czyli w administracji. Dlatego Szanowni państwo mamy poważny
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problem. Bo trzeba będzie również pomyśleć o tych innych pracownikach, bo jakby
niesprawiedliwe byłoby, to żeby osoba sprzątająca, czyli ta z najniższymi kwalifikacjami
miała tyle samo dla przykładu tutaj jak Pani w sekretariacie w szkole, która jednak ogrom
prac o wyższym, o wyższej wiedzy i wyższej kwalifikacji będzie potrzebowała. Pojawia się
kolejna ustawa, która zwiększy nam wydatki w 2021 -PPK. To są te pracownicze plany
kapitałowe.
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również

wszystkie
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zaplanować

1,5%

tego

obligatoryjnego odpisu. W zależności od tego czy będziemy dysponowali większą kwotą w
budżecie. A już wiem że nie, bo przecież budżet 2020 roku, jak Państwo pamiętają był
również obcinany. Bo nie szło na początku, nie mając jakby ostatecznych danych co do
podjęcia uchwały, ustawy budżetowej na 2020 rok. My ten budżet potem modyfikowaliśmy.
Nie wiemy też jaka będzie ostateczna kwota subwencji na 2021. Dzieci mamy coraz mniej,
oczywiście padły też na komisjach pewne wnioski, żeby uzyskać informacje o tym jaki jest
trend w zakresie demografii. Jak będzie się to kształtowało, ale prawda jest taka, nie
zamykamy szkół. Więc musimy się liczyć w 2021 roku z kosztami wyższymi niż w roku
bieżącym. Jeżeli nam dzisiaj już brakuje, to trzeba będzie w przyszłym roku, bo podwyżka
była przecież ta druga od 1 września. A ona będzie już wymagalna dla każdego
nauczyciela przez całe 12 miesięcy. Takie problemy mamy i Państwo jako radni są na
bieżąco o tym informowani. W związku z tym bardzo prosimy, to jest takie uzupełnienie
wypowiedzi Pana burmistrza. Zmniejszenie dochodów tak na dobrą sprawę będzie
wpływało na potencjał, na możliwości inwestowania Gminy Koronowo. Mamy też jeszcze
kilka inwestycji, które chcemy wykonać. Oczywiście naszym celem jest poszukiwanie
funduszy zewnętrznych tak. Tak, czyli jakiś dotacji celowych na inwestycje robimy to.
Widzicie Państwo, że mamy FDS fundusz dróg samorządowych i tam ile możemy
wniosków składamy, żeby do gminy tutaj dla mieszkańców zorganizować. Również mamy
w kolejny fundusz inwestycyjny, ten rządowy tam też składamy wnioski. Dzisiaj wysyłamy
na prawie 10 milionów tak tych wniosków te inwestycje. Więc będziemy to robili, ale
Szanowni państwo mając na uwadze te wszystkie informacje pozwólcie burmistrza , tutaj
naszą gminę wyposażyć w takie możliwości, abyśmy mogli dla mieszkańców Gminy
Koronowo jak najwięcej inwestycji zrobić i również sfinansować te zadania bieżące, które
są zadaniami własnymi gminy . Dziękuję.
Radny Pan Tomasz Skotnicki - Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Szanowni
państwo, wszyscy stajemy przed dylematem, bo z jednej strony sami widzimy, widzimy
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jaka jest presja społeczna na inwestycje. Już nie wspomnę, to co powiedziała Pani
skarbnik bardzo syntetycznie, jeśli chodzi o sprawy związane z płacami, innymi kosztami,
które nam niestety wzrastają. Wszystkim nam niestety koszty rosną, a zarobki
niekoniecznie. Doskonale zdajemy z tego sobie sprawę, że i tak mieszkańcy nas nie będą
przepraszam powiem kolokwialnie kochać za to, że teraz im to zmniejszyliśmy. Chociaż i
tak realnie wszyscy odczują w przekazie, że będzie trzeba zapłacić więcej. Natomiast ja
przede wszystkim chciałbym się odnieść, to, to dyskutowaliśmy na komisji finansów. Bo z
całym szacunkiem do wszystkich radnych ostatnia komisja, która jest w planie była komisja
finansów i była burzliwa debata na temat tych podatków i realnych zysków i strat. Jeśli
chodzi o budżet. W tej chwili o 14% obniżamy w tej propozycji, która została, w projekcie
numer 2 obniżamy o 14% w stosunku do stawki ministerialnej. Podnosimy od stawki
obecnie obowiązującej czyli 20,50 o około 4%. Czyli tak naprawdę tylko o wskaźnik inflacji.
Mówimy tutaj o przedsiębiorstwach, bo za tym będzie szło, za tymi przedsiębiorcami stoi
szereg pracowników, każda firma jednoosobowa. Okej, ale w firmach pracuje wiele osób,
więc to będzie ciągło ze sobą kolejne konsekwencje. Doskonale zdajemy sobie z tego
sprawę, że idzie kryzys i to widać. W związku z tym Szanowni państwo doskonale wiemy
jaka jest presja. Obniżać podatki, podwyższać podatki trudny dylemat. Ale proszę
zastanówmy się. Wiele lat zaniedbań jakie były. Wiele rzeczy do zrobienia, wielka presja
społeczna. Na to żeby robić, a z drugiej strony presja społeczna na to, że nie płacimy
podatków. No bo wiadomo każdy nie chcę płacić. Ale doskonale wiemy musimy. Bo
musimy my jako radni być odpowiedzialni za gminę. Za naszych mieszkańców, żebyśmy
się rozwijali. Bo to jest głównie naszym celem. Zapewnić bezpieczeństwo gminy.
Stabilność jej finansów i zapewnić jej rozwój. W związku z tym Szanowni państwo
osobiście stwierdzam, że uszczupliliśmy budżet gminy około 300000 zł. Trudno jest jakiś
ukłon strony, ze strony naszej do przedsiębiorców. Ale podzielam tutaj zdanie, że
powinniśmy tutaj utrzymać te stawki, które zostały zaproponowane. W związku z tym takie
jest moje zdanie. Dziękuję. Każdy głosuje według swojego sumienia. Dziękuję.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Tak Pani przewodnicząca, Wysoka rado, Szanowni
państwo padło tu wiele słów odnośnie trudności, które będą mieli tak naprawdę wszyscy.
Kryzys przed nami, kryzys mówią to jest brat Ramzesa. Ramzes umarł, a kryzys żyje. W
związku z tym mogę tylko powiedzieć tak, że nieprawdą jest, że w 2018 roku, czyli po tej
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nawałnicy, która przeszła podnosiliśmy, bo obniżyliśmy podatki. Natomiast chce
powiedzieć, tak za chwilę staniemy przed tematem związanym z podatkiem rolnym, to jest
następna liczba naszych mieszkańców, która tak naprawdę będzie, potrzebowała
wsparcia. Bo jak wiemy sytuacja na rynku jest nieciekawa. Moja propozycja wynika z
prostych rzeczy wspomniano tutaj, że nauczycieli, bo na nauczycieli, na nauczycieli
musimy znaleźć pieniądze i tak dalej. Przepraszam bardzo użyję słów klasyka z naszej
gminy tak, im się to należy jak psu buda. Nie my jesteśmy temu winni oczywiście nie
samorządy. Rząd wprowadził takie rozwiązanie i my musimy je realizować. Ale stać nas
na to, żeby kupić scenę za 150 000 czy łódź za 150.000. to stać nas na to, żeby
ewentualnie próbować pomóc i szukać tego wsparcia nie tylko dla przedsiębiorców ale dla
wszystkich mieszkańców. Moja propozycja wynika tylko, z niektórych elementów, które, w
których widziałbym możliwość i nie zawali się budżet. Tym bardziej, że mamy z tego co
pamiętam to już pewno blisko 40 milionów na koncie. W związku z tym nie, widzę potrzeby
żeby tutaj, aż drastycznie podchodzić i ta sytuacja to wspomniane przez Pana
przewodniczącego Skotnickiego 300000 nie zawal, czy nie doprowadził do upadłości
gminy. A co przed nami, to tak naprawdę proszę Państwa my do dzisiaj, dzisiaj nie możemy
nic powiedzieć. Bo nie wiemy jak długo to jeszcze potrwa. Jak to się będzie jak to się
będzie

rozwijało.
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przypadków. W związku z tym nie wiemy, nie wiemy jaki będzie, jaki będzie tak naprawdę
efekt. W związku z tym Pani przewodnicząca proszę o zamknięcie dyskusji. I taki stawiam
wniosek i proszę o przegłosowanie wniosków, które złożyłem.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Piotr Kazimierski - O zadziałało, to mówił dobry
burmistrz powie zły burmistrz. Ja będę ten zły burmistrz może się ustosunkuję do tego co
powiedział radny Gliszczyński. Kupiliśmy łódź za 150 000 tys., chcemy kupić scenę za 150
000 tys., że tak powiem nie kupujemy tego dla własnej przyjemności tylko, dla naszych
mieszkańców. Bo ja rozumiem, że w przyszłym roku nie będziemy mieli. No my tutaj nie
mówimy o 50 000 tys., tylko mówimy o kilkuset tysiącach złotych, Czyli rozumiem, że w
przyszłym roku jeżeli będą wnioski strażaków o doposażenia, to wtedy mamy się powołać
kupiliśmy w zeszłym roku łódź, w tym roku nie doposażamy. Jeżeli będzie remont szkoły
do zrobienia. Powiemy, że nie bo już uszczupliliśmy budżet. Jeżeli będzie do wykoszenia
trawy. Nie bo uszczupliliśmy budżet, jeżeli będzie dokładka do funduszu sołeckiego, do
zadań sołeckich nie bo uszczupliliśmy budżet. Możemy naprawdę tak wymieniać na
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każdym kroku. Szanowni państwo i my rozumiemy jak najbardziej, że sytuacja może być
trudno na różnych gałęziach. Dlatego tak jak Pani skarbnik powiedziała. Burmistrz ma
narzędzie, jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji składa stosowny wniosek. Burmistrz się nad
nim pochyla. My nie mówimy tylko tak naprawdę oświata, oświata, oświata im się należy
jak psu buda. Jak to mówi klasyk. Tak ale są też dodatki w takim zakresie, o których gmina
może zrobić, a nie musi zrobić. Miałem przyjemność być wczoraj przykładowo przy naszym
remontowanym przedszkolu. Jedna z Pań pracujących powiedziała, a jest szansa, żeby w
przyszłym roku był dodatek wychowawczy w przedszkolu. No powiem uszczuplili radni
budżet. Będzie mi łatwo się zasłonić z jednej strony. Ale to nie o to chodzi .Myślę, że tutaj
radny Skotnicki powiedział dobrze. Musimy wziąć wszyscy odpowiedzialność za to, jak to
wygląda. Budżet to jest taka fajna wielka magia małych liczb. Ktoś powie to 50 000, tam
60 000, tu 70 i robi się pół miliona. Możemy podsumować w poszczególnych przykładowo
sołectwach, w których były dokładki burmistrza do poszczególnych zadań i się okaże, że
to wyjdzie, to o co uszczupliliśmy budżet. Więc nie możemy podchodzić do tego tylko tak,
że tu zajmiemy 150, tu zajmiemy 200. Oczywiście gmina weźmie kredyt. Pokryje tą stratę.
Czegoś nie zrealizuje, bo będą odsetki. Ale mieszkańcy powiedzą dlaczego nie ma tego,
dlaczego nie ma tam tego? Zastanówmy się popatrzymy i na całość. Ja z zasady
wychodzę, mnie mama przynajmniej tak nauczyła, że jak brakuje. No to trzeba się zwrócić
o pomoc, ale nie szukać specjalnie jałmużny. Bo to niczego nikogo nie nauczy. Ja bym
bardziej powiedział, że jeżeli brakuje jest trudna sytuacja. Tak jak powiedziałem sam
burmistrz o to apelował, czy to we flashu czy na Facebooku, żeby stosowne wnioski
składać i wszystkie były rozpatrzone wszystkie. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję, ale wniosek Pana radnego jest do przegłosowania.
Kto za zamknięciem dyskusji? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Zatem
zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad wnioskami Pana radnego. Panie
mecenasie każdy wniosek osobno procedujemy tak? Można łącznie to procedować zatem
bardzo proszę tylko o ewentualnie korektę jeśli te jednostki systematyzacyjne trochę tutaj
źle nazwę, tak. Jeszcze raz Panie radny. Bardzo proszę przez mikrofon Panie radny.
Radny Pan Maciej Szlagowski - Pani przewodnicząca proponuję tak jak to historycznie
w poprzedniej kadencji się odbywało, żeby każdą zmianę zaproponowaną stawki tak
głosować odrębnie, bo jeden radny, czy drugi może zgadzać się ze zmianą jednej stawki,
nie zgadzać się z drugiej. Czyli łącznie zagłosuje inaczej. Żeby każdą Pan radny
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przepraszam Gliszczyński zaproponował zmianę w trzech punktach. Tak , czyli mówimy o
punktach o podatku od budynków, czyli mówimy o paragraf pierwszy punkt drugi b tak. Tak
21,30 proponowaną obecnie w projekcie uchwały na 21 tak i w paragrafie pierwszym punkt
drugi podpunkt e tiret trzeci, przepraszam drugi. Czyli od 8,10 na tak drugi z 8,10 na , 7,50
i kolejny był tiret, czyli paragraf pierwszy podpunkt drugi e tiret 3 z 8,10 na 7,50 tak.
I uważam, że każdą stawkę powinniśmy głosować oddzielnie i wtedy te, które, że tak
powiem uzyskają aprobatę większości rady, te będą zmiany w projekcie uchwały. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Słuszna sugestia. Dziękuję bardzo. Jest taka możliwość prawna
oczywiście to jest nasza wola. Zatem Szanowni państwo Kto jest za wprowadzeniem
zmiany do projektu uchwały w paragrafie pierwszym podpunkt drugi to jest litera b, czy
podpunkt b? Paragraf pierwszy punkt drugi podpunkt b ze stawki od budynków i części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ze stawki 21,30 zł od
metra kwadratowego powierzchni użytkowej na stawkę 21 zł? Bardzo proszę. Czy
jesteśmy gotowi do głosowania? Przez podniesienie ręki wystarczy Panie mecenasie
głosowanie tak? Zatem dziękuję. Bardzo poproszę o przeliczenie głosów Pana
wiceprzewodniczącego Gordona. Zatem bardzo proszę kto jest za wprowadzeniem w tej
zmiany bardzo proszę. Dziękuję Kto jest przeciwny? Kto jest przeciwny? Kto jest
przeciwny? Jeszcze raz tak. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu?
Wiceprzewodniczący rady Pan Tomasz Gordon - Raz dwa trzy.
Przewodnicząca obrad - 5 osób głosowało za, przeciwnych było 7 i 3 osoby się
wstrzymały. No właśnie to jeszcze raz Szanowni państwo musimy jeszcze raz
przeprowadzić jeszcze raz głosowanie. Bardzo proszę kto jest za zmianą stawki z 21,
30 od metra kwadratowego na 21 proszę o podniesienie ręki. A Pan też czy nie? No to
7 w takim razie 6? 6. Dziękuję tak 6 . 6 z Panem Gordonem. Tak. Dziękuję. Kto jest
przeciwny? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu, 9 jest za. Ja wiem, ale teraz
ogłaszam od razu, tak. Tak poprawka, Szanowni Państwo nie została przyjęta.
Przechodzimy do drugiego wniosku na radnego Stanisława Gliszczyńskiego. To jest
do zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości w paragrafie pierwszym punkcie drugim podpunkcie e tire 2 budynków
gospodarczych, gdzie to jest stawka 8,10 zł od metra kwadratowego powierzchni
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użytkowej na stawkę 7,50. Tak bardzo, proszę. Kto z państwa jest za wprowadzeniem
tej poprawki? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny?
Dziękuję 9 tak. Kto wstrzymał się od głosu? 1. Zatem ta propozycja również nie została
przyjęta. I przechodzimy do głosowania nad kolejnym wnioskiem, nad trzecim
wnioskiem Pana radnego Stanisława Gliszczyńskiego. W projekcie uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w paragrafie pierwszym punkt
drugi podpunkt e tiret 3 stawki od garaży nie związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej stawka 8zł 10 gr od metra powierzchni użytkowej na stawkę w wysokości
7 zł i 50 gr . Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej poprawki? Bardzo proszę o
podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Bardzo proszę. Dziękuję. Kto
wstrzymał się od głosu? Nie widzę, zatem ta poprawka również nie została
przegłosowana. Zatem w tej chwili przychodzimy do głosowania nad projektem
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Jest to
projekt numer 2 i głosujemy go w takiej postaci w jakiej jest proponowana. Bardzo
proszę. Przechodzimy, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad

- Stwierdzam, że 11 głosami „za”, przy 2 głosów „przeciw”

i 5 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 11 głosami
„za”, przy 2 głosach „przeciw”, przy 5 głosach „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/251/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Przewodnicząca obrad ogłosiła 10 minut przerwy.
Przewodnicząca obrad wznowiła obrady sesji.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2048 stanowiącej
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własność Gminy Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
punktu 12 porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2048
stanowiącej własność gminy Koronowo.

Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Wnoszę o to by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Kto z państwa jest za nie
odczytywaniem? Jeszcze chwileczkę, bo nie wszyscy są obecni, więc musimy w
stosunku do obecnych odnieść się.

Kto jest za? 15 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska, Pan Maciej Szlagowski, Pani Elżbieta Mojzesowicz.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Jest 15 za, zatem projektu
uchwały nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę panią kierownik
Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta wprowadziła projekt uchwały
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk

- Dziękuję otwieram

dyskusję. Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Pan
radny Stanisław Gliszczyński.
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Pan radny Stanisław Gliszczyński Ja Pani przewodnicząca, Wysoka rado mam takie
krótkie pytanie. Rozumiem, że tu chodzi o sprzedaż w trybie przetargu
nieograniczonego.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta – Tak
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Dziękuję. Czy ktoś jeszcze
z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem zamykam dyskusję przystępujemy do
głosowania jawnego imiennego
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 16 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciwnych”
i 0 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami
„za”, 0 głosach „przeciwnych, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/252/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 2048 stanowiącej własność Gminy
Koronowo.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska, Pan Maciej Szlagowski.
13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
- działek ewid. nr: 94/4, 94/5 i 94/36 położonych w Tryszczynie, gm. Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Przystępujemy do
punktu trzynastego porządku obrad sesji: do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowych działek ewidencyjnych o numerach 94/4 94/5 i 9
4/36 położonych w Tryszczynie gmina Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- Wnoszę o to, by nie
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odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 16 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska, Pan Maciej Szlagowski.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Wydziału
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Panią Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta przedstawiłą projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto
z Pań, Panów radny chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę pan radny Stanisław
Gliszczyński..
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, z
przykrością przyjmuje po raz kolejny nie mamy załączników graficznych. W związku z
tym, żeby móc realizować no to dobrze by było wiedzieć. Ja wiem, że mieliśmy to
pokazane, ale miały te załączniki być dołączone do porządku obrad. Po raz kolejny
tego nie ma.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk

- Dziękuję nie mniej

widzieliśmy to na komisjach i Pani kierownik szczegółowo to przedstawiała. Dziękuję
za tą uwagę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę.
Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/253/20 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych - działek
ewid. nr: 94/4, 94/5 i 94/36 położonych w Tryszczynie, gm. Koronowo.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej działki ewid. nr: 102/13 położonej w Samociążku, gm. Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Przystępujemy do
punktu czternastego porządku obrad sesji: do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej o numerze 102/13 położonej w
Samociążku gmina Koronowo.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 17 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Kierownik Wydziału
Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Panią Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta wprowadziła projekt uchwały.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję.
Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, Pan radny
Stanisław Gliszczyński.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w związku
z tym, że też nie ma załącznika graficznego, w związku z tym stawiam oficjalny
wniosek żeby przy następnych materiałach takie się znalazły, ponieważ cytując
kolejnego klasyka: aby można było to czytać ze zrozumieniem.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk

- Dziękuję. Pani

kierownik na komisjach przedstawiała nam ten, zobrazował a nam tą drogę i niemniej
oczywiście prosimy, żeby te załączniki były następnym razem dołączone. Czy ktoś
jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/254/20 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - działki
ewid. nr: 102/13 położonej w Samociążku, gm. Koronowo.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Przystępujemy do
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punktu piętnastego porządku obrad sesji, to jest do rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie

trybu

i

sposobu

powoływania

i

odwoływania

członków

zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk –- Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 17 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią Sylwię Klonowską.
Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie Pani Sylwia
Klonowska przedstawiłą projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym
zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/255/20 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
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członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – . Przystępujemy do
punktu szesnastego porządku obrad sesji: do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 17 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywać, ale o wprowadzenie poproszę Panią kierownik Jolantę
Dombrowską- Chmielek.
Kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Pani Jolanta DombrowskaChmielek przedstawiła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk

- Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję. Kto z Pań i Panów radny chciałby zabrać głos w dyskusji? Pani radna
Karwat Karwat, bo tak ręka w górze. Nie, nie. Dobrze, dziękuję. Zatem zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.

55

Przeprowadzono głosowanie.
Przewodniczący obrad - Stwierdzam, że 17 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 17 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/256/20 uchwałę w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na
prace

konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza
Komunalnego w Koronowie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Przystępujemy do
punktu siedemnastego porządku obrad sesji do rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Koronowie.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 17 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Dziękuję zatem projektu
uchwały nie będziemy odczytywać. Ale o wprowadzenie poproszę Panią kierownik
Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej Panią Agnieszkę Szwesta.
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta - Pani przewodnicząca zgłaszam autopoprawkę
w numeracji. Paragraf 16 ustęp 4 przyjmuje numer, ustęp 3. Paragraf 16 ustęp 4
będzie, będzie miał teraz brzmienie paragraf 16 ustęp 3. Jest 1 ustęp pierwszy drugi i
czwarty.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Dziękujemy.
Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej, Pani Agnieszka
Szwesta wprowadziła projekt uchwały.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję.
Kto z Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę Pan radny
Stanisław Gliszczyński.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, Wysoka rado, Szanowni
państwo, Pani kierownik pytanie. Czy do tych stawek będą jeszcze inne stawki, które
będą obowiązywały, nie wiem chociażby zakład kamieniarski firmę, która będzie
stawiała pomniki i tak dalej? Czy to już jest wszystko, co jest do opłacenia?
Kierownik wydziału Pani Agnieszka Szwesta - Pozostają trzy opłaty wynikające z
zarządzenia prezesa ZGKiM z 2018 roku, niezwiązane bezpośrednio z pochówkiem.
Czyli jednorazowa opłata za opiekę nad grobem, opłata za korzystanie z domu
przedpogrzebowego i opłata dzienna za dzierżawę miejsca handlowego za metr
kwadratowy zajmowanej powierzchni.
Przewodnicząca obrad - Bardzo proszę Panie radny Stanisław Gliszczyński.
Pan radny Stanisław Gliszczyński -W takim układzie proszę o wytłumaczenie ze
zrozumieniem zapisu paragrafu 17 ustęp, w którym mówi się prace kamieniarskobudowlane mogą być wykonywane na cmentarzu tylko w dni powszednie w godzinach
od 8:00 do 14:00 po uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza, który wydaje zezwolenie
na wprowadzenie sprzętu i materiałów budowlanych na podstawie aktualnych
dokumentów rejestrowych aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
zatwierdzonego projektu robót i po uiszczeniu stosownych opłat. O jakie opłaty chodzi?
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta - No mówimy generalnie o tych opłatach, które
są związane z pochówkiem.
Przewodnicząca obrad - Czyli to nie są Pani kierownik żadne dodatkowe.
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta - Nie będzie dodatkowych opłat.
Przewodnicząca obrad Bardzo proszę pytanie zadaje Pan Gliszczyński.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Czyli rozumiem, że jeżeli ten, który tą dzierżawę,
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weźmie miejsce, opłaci tak? To później jeżeli będzie stawiał pomnik to firma
kamieniarska, która przyjedzie ustala termin, godziny, tydzień i tak dalej. Stawia to i
nie płaci dodatkowych opłat?
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta - Znosimy opłaty 8% za pomnik.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - No bo jest tutaj wyraźnie, że firma kamieniarska
dokonuje opłat. Dlatego chciałbym żeby, żebyśmy to wyjaśnili. W jakim zakresie ta
firma kamieniarska ma płacić. Bo jeżeli za pomnik - to płaci ten, który dzierżawi
miejsce, a nie firma kamieniarska. Mówiliśmy przed chwilą, że nie ma dodatkowych
opłat, a tutaj jest wpisane. Dlatego chciałam tylko żeby to wyjaśnić, tak
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta -Nie będzie dodatkowych opłat.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca stawiam formalny
wniosek, o to aby w paragrafie 17 punkt 5 w ostatnim akapicie wykreślić od wyrazu "i
po uiszczeniu stosownych opłat".
Przewodnicząca obrad -Tak, czyli wówczas paragraf 17 punkt 5 brzmiałby "prace
kamieniarsko-budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu tylko w dni
powszednie w godzinach od 8:00 do 14:00 po uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza,
który wydaje zezwolenie na wprowadzenie sprzętu i materiałów budowlanych na
podstawie aktualnych dokumentów rejestrowych: wpis do CEIDG lub wpis do KRS,
aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zatwierdzonego projektu robót"
i tu by się miał kończyć wtedy ten punkt, bez tego "i po uiszczeniu stosownych opłat".
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani Przewodnicząca, żeby to brzmiało po
polsku, to można zrobić od odpowiedzialności cywilnej, wykreślić ten przecinek
wstawić literkę i, i będzie "aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
zatwierdzonego projektu robót", kropka.
Przewodnicząca obrad - W ten sposób. Czy ta zmiana musi być dodatkowo w tej
chwili przegłosowana? Tak, tak jak każda, ale jeszcze głos chciałby zabrać Pan radny
Weleziński. Bardzo proszę.
Radny Pan Mariusz Weleziński - Ja mam tylko pytanie, to sformułowanie ostatnie,
no ja to tak odbieram, że chodzi, że jeśli będą już uiszczone opłaty za grób, to wtedy
mogą być wykonywane prace kamieniarskie i myślę, że ten zwrot i po uiszczeniu
stosownych opłat, no to znaczy, że jeśli opłacę miejsce pochówku, to wtedy mogą być
wykonywane te kamieniarskie.
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Przewodnicząca obrad - No tak to rozumiemy, bo funkcjonują na innych cmentarzach
tak zwane opłaty, pozwolenie na wjazd dla firmy kamieniarskiej, tak, bo sama się z tym
spotkałam niedawno na cmentarzu w Bydgoszczy. Czyli rozumiem, że po prostu tego
nie będzie.
Kierownik Pani Agnieszka Szwesta - Nie tego nie będzie.
Przewodnicząca obrad - Szanowni Państwo, zatem kto z państwa jest za
wprowadzeniem? Czy, chyba, że ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji, tutaj w
tym temacie? Nie widzę. Zatem, kto z Państwa jest za wprowadzeniem poprawki w
projekcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w
Koronowie w paragrafie 17 ust. 5. Przepraszam w załączniku do uchwały, tak w
załączniku do uchwały: regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Koronowie
i teraz paragraf 17 ustęp 5 w brzmieniu w następującym: "prace kamieniarskobudowlane mogą być wykonywane na cmentarzu tylko w dni powszednie w godzinach
od 8:00 do 14:00 po uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza, który wydaje zezwolenie
na wprowadzenie sprzętu i materiałów budowlanych na podstawie aktualnych
dokumentów rejestrowych: wpis do CEIDG lub wpis do KRS, aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zatwierdzonego projektu robót". Bardzo
proszę, kto z Państwa jest za wprowadzeniem takiej poprawki, w takim brzmieniu do
projektu tej uchwały? Bardzo proszę głosujemy przez podniesienie ręki, a Pana
wiceprzewodniczącego Guzińskiego poproszę o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto z
Państwa jest przeciwny wprowadzeniu tej poprawki? Nie widzę. Kto wstrzymał się od
głosu? Czy państwo są przeciwni? Tak to jeszcze raz, kto jest przeciwko wprowadzeniu
tej poprawki? Trzy głosy i kto wstrzymał się od głosu? Jedna osoba.
Wynik głosowania: za wnioskiem 13 głosów, przeciw 3 głosy, wstrzymało się 1 głos.
Dziękuję bardzo, zatem teraz głosujemy nad całością projektu z tą poprawką, którą
przed chwilą przegłosowaliśmy. Tak. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania
jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę

Nr

XXX/257/20

w

sprawie

uchwalenia

Regulaminu

Cmentarza

Komunalnego w Koronowie.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Burmistrza Koronowa.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Przystępujemy do
punktu osiemnatsego w porządku obrad sesji: do rozpatrzenia projektu uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Koronowa.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – O odczytanie projektu
uchwały wraz z uzasadnieniem poproszę wiceprzewodniczącego pana Bogusława
Guzińskiego.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Koronowa wraz z uzasadnieniem odczytał wiceprzewodniczący Pan Bogusław
Guziński.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym
zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
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Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 16 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska, Pan Artur Koper.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 16 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 0 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/258/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Koronowa.
18a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany przyjętego programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - . Przystępujemy do
punktu osiemnastego A w porządku obrad sesji, to jest do projektu uchwały w sprawie
zmiany przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2020.
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Wnoszę o to, by nie
odczytywać projektu uchwały wraz z załącznikiem i uzasadnieniem.
Kto jest za? 16 głosów.
Kto jest przeciw? 0 głosów.
Kto wstrzymał się od głosu? 0 głosów.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska, Pan Artur Koper.
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Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Zatem projektu uchwały
nie będziemy odczytywali, ale o wprowadzenie poproszę zastępcą Burmistrza Pana
Sławomira Marszewskiego
Zastępca

Burmistrza

Koronowa

Pan

Sławomir

Marszelski

-

Dziękuję, Pani przewodnicząca, Szanowni państwo radni, w pierwszym rzędzie
pragnąłbym wnieść autopoprawkę do uzasadnienia uchwały. Tam się nam drobnych
chochlik drukarski dostał. Dokonuje się wyeliminowania z tekstu załącznika do powinno
być do uchwały definicji, które są już w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt, na tym uzasadnienie by się kończyło. Tak proszę państwa jest, że ustawa o
ochronie zwierząt definiuje pojęcie zwierząt bezdomnych i my w programie przyjętym w
tym roku w marcu powtórzyliśmy to dosłownie i to też jest definicja zwierząt wolno żyjących
jako takich. Dlatego wykreślamy te definicję z uchwały i będą miały zastosowanie definicję
bezpośrednio z ustawy o ochronie zwierząt. Dziękuję
Przewodnicząca obrad Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Otwieram dyskusję. Kto z
Pań, Panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z tym
zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania jawnego imiennego.
Przeprowadzono głosowanie.
Przewodnicząca obrad - Stwierdzam, że 15 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Miejska w Koronowie uchwałę podjęła.
Nieobecni radni: Pan Patryk Bociek, Pani Sławomira Polewana, Pan Wojciech
Orliński, Pani Ewa Szymańska, Pan Artur Koper.
Rada Miejska w Koronowie w głosowaniu jawnym imiennym radnych 15 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr XXX/259/20 w sprawie zmiany przyjętego programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Koronowo na rok 2020.
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19. Zapytania, wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Przechodzimy do punktu dziewiętnastego porządku obrad, to jest zapytania, wnioski
i informację.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Proszę kto z Państwa ma jakieś wnioski, zapytania i informacje? Pan radny Olech
Radatz.
Pan radny Olech Radatz - Pani przewodnicząca, Szanowna Rado, ja mam jedno
zapytanie i wniosek. Zapytanie: w jakim terminie zostaną wymienione lub
wyremontowane wiaty przystankowe przy drodze numer krajowej 25 w Mąkowarsku
przy ulicy Osiedle Rybkowo i Osiedle Łakomowo oraz inne, które tego wymagają Już
od pół roku, może około pół roku temu złożyłem wniosek. Pytam się o to, a idzie jesień
i dzieci stoją po prostu na przystankach, które nie mają ani ścian, boków, niczego, tylko
jakiś tam daszek. Następny mój wniosek. Zwracam się z wnioskiem o ujęcie w
projekcie budżetu gminy Koronowo na 2021 rok następujących inwestycji:
zabezpieczenie środków finansowych na dokończenie nakładki asfaltowej w
Mąkowarsku przy ulicy Tyrakowskiego, około 200 m bieżących, szacunkowy koszt
wykonania zadania to 50 000 00 oraz zabezpieczenie środków finansowych także na
dokończenie nakładki asfaltowej w Mąkowarsku na ulicy Jeziornej około 600 m.
Szacunkowy koszt zadania to 150 000 00 Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję, o głos prosił również pan radny Piotr Mitera.
Pan radny Piotr Mitera - Szanowni państwo ją mam cztery wnioski. Wniosek numer 1.
W imieniu sołtysa sołectwa Samociążek oraz mieszkańców zwracam się z wnioskiem
o uwzględnienie projektu oświetlenia ulicznego w planowanym projekcie budowy drogi
Nad Kanałem w Samociążku. Istniejące obecnie oświetlenie powstało wiele lat temu
dla potrzeb budowy elektrowni wodnej w Samociążku. Lampy są przestarzałe i ulegają
częstym awariom oraz nie oświetlają w pełni długości wyżej wymienionej ulicy.
W efekcie mamy strefę ciemności w zalesionym odcinku drogi przez, którą w okresie
jesienno-zimowym muszą poruszać się mieszkańcy, w tym dzieci, aby dotrzeć między
innymi na przystanek autobusowy. Wniosek nr 2. W trosce o bezpieczeństwo i komfort
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użytkowników ścieżki wiodącej przez Most Kolejki Wąskotorowej zwracam się
z wnioskiem

o

przeprowadzenie

prac

konserwatorskich

polegających

na

zabezpieczeniu i konserwacji drewnianej nawierzchni i mostu. W obecnej chwili
nawierzchnia jest bardzo zużyta i w przypadku nie podjęcia żadnych działań
po sezonie zimowym pojawi się konieczność jej wymiany. Wniosek numer 3. W trosce
o bezpieczeństwo i komfort kierowców zwracam się z wnioskiem o zwrócenie się do
zarządcy drogi powiatowej 1525 C o przeprowadzenie odpowiednich prac i usunięcie
przeszkody w postaci słupków ostrzegawczych ustawionych na studzienkach
kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulicy Pomianowskiego i Modrzewiowej
w Koronowie. Wniosek numer 4 w sprawie wymiany tablic informujących o nazwie
ulicy. Składam wniosek o... Tablice oznaczające ulicę Multańskiego w Koronowie mają
w swojej nazwie błędy literowe. Zwracam się z wnioskiem o wymianę ich. Na jednej
tablicy nie ma kropki nad i, nad drugim nie ma kreski nad ń. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję. O pisemną wersję wniosków zapytań, informacji poproszę tutaj o złożenie
na stole. O głos prosiła Radna Pani Małgorzata Szymczak. Bardzo proszę. Pan
Borowicz, Pan radny Borowicz też ma mikrofon.
Pani radna Małgorzata Szymczak - Szanowni Państwo, zwracam się z jednym
zapytaniem oraz trzema wnioskami. Treść to znaczy pierwsze zapytanie jest w sprawie
budowy wiaty przystankowej u zbiegu ulic Olimpijskiej i Kamiennej w Samociążku.
Treść zapytania. Zwracam się z ponownym zapytaniem w sprawie budowy wiaty
przystankowej u zbiegu ulic Olimpijska i Kamienna w Samociążku. Nadmieniam, że 25
września minął rok od kiedy został przeze mnie złożony pierwszy wniosek w wyżej
wymienionej sprawie. Wiem, że Gmina Koronowo nieustannie podejmuje starania oraz
konkretne działania zmierzające do poprawy jakości warunków w jakich odbywa się
oczekiwanie na środki komunikacji publicznej. Przykładem jest przystanek przy ulicy
Zawadzkiego w Koronowie, w Gościeradzu, czy w Pieczyskach. Pragnę zauważyć,
że miejsce oczekiwania na autobus jest wyjątkowo niekorzystnie usytuowane,
szczególnie przy niesprzyjającej aurze pogodowej. Liczę, że w budżecie Gminy
Koronowo znajdą się fundusze na zakup i montaż bardzo potrzebnej i wyczekiwanej
już od wielu lat inwestycji jaką jest wiata przystankowa w Samociążku. Wniosek, jeden
z trzech. Pierwszy wniosek w sprawie przywrócenia możliwości dojazdu dzieci do szkół
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ponadpodstawowych oraz umożliwienia im powrotu do domu autobusem szkolnym
firmy Arriva. Treść wniosku. W imieniu swoim oraz mieszkańców sołectwa Samociążek
oraz osiedla Samociążek zwracam się z wnioskiem do pana burmistrza Patryka
Mikołajewskiego o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu przywrócenie
możliwości korzystania z dojazdu do szkoły i z powrotem autobusem szkolnym firmy
Arriva młodzieży szkół ponadpodstawowych w Koronowie tj. Zespołu Szkół
Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego. Do wniosku dołączam prośbę
mieszkańców wraz z uzasadnieniem oraz podpisy wnioskujących w liczbie
21 podpisów. Proszę o pisemną odpowiedź na powyższy wniosek i pozwolę sobie
przeczytać treść tej prośby. My mieszkańcy sołectwa Samociążek oraz osiedla
Samociążek zwracamy się z oficjalną prośbą do pana burmistrza Patryka
Mikołajewskiego o pomoc w przywrócenie możliwości dojazdu naszym dzieciom
do szkół ponadpodstawowych oraz umożliwienie powrotu autobusem szkolnym firmy
Arriva. Nadmieniamy, że w ubiegłych latach szkolnych oraz na początku tego roku
szkolnego do 17 września 2020 roku autobus przywożący uczniów szkół
podstawowych zabierał również uczniów szkół ponadpodstawowych po zakupieniu
przez nich biletu miesięcznego oraz okazaniu go kierowcy w momencie wejścia
do autobusu. Co jest ważne podkreślenia to fakt, że miało to miejsce również po
zmianie przewoźnika na firmę Arriva. Obecnie wstęp do autobusu mają tylko dzieci
uczące się w szkołach podstawowych. Decyduje o tym ważna legitymacja szkolna.
Ponieważ Samociążek dotknęło tak zwane wykluczenie komunikacyjne, to młodzież
została prawie całkowicie pozbawiona dojazdu. PKS zlikwidował linię jadącą przez
Samociążek, a firma FR-BUS drastycznie ograniczyła limit kursów. Bardzo prosimy,
aby nasze dzieci nadal mogły dojeżdżać do szkoły autobusem szkolnym
na ubiegłorocznych zasadach. Czyli decydował ważny bilet miesięczny, wcześniej
wykupiony u kierowcy firmy Arriva. Na tę chwilę młodzież dojeżdża do szkoły rowerami
lub chodzi pieszo to jest około 5 do 7 km. Za chwilę zmienia się pora roku i taki dojazd
będzie niemożliwy. Jednocześnie przypominamy, iż drogi, którymi przemieszcza się
młodzież, czyli Nad Kanałem, czy Nad Brdą, czy Igrzyskowa są w bardzo złym stanie,
a po opadach deszczu jest problem przejechać samochodem osobowym, a co dopiero
rowerem albo pieszo. Sprawę naszą prosimy potraktować jako bardzo pilną.
Z poważaniem uczniowie wraz z rodzicami mieszkańcy sołectwa Samociążek i osiedla
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Samociążek i w załączniku tutaj 21 podpisów. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek
w sprawie zaplanowania i wykonania sieci wodociągowej do działek nr 159 oraz 141
w Samociążku. Treść wniosku. W imieniu mieszkańców sołectwa Samociążek
państwa Michała i Ewy S. zwracam się z wnioskiem do pana burmistrza Patryka
Mikołajewskiego o podjęcie skutecznych i w trybie pilnym działań mających na celu
zaplanowanie w budżecie gminy wykonanie inwestycji budowy sieci wodociągowej na
działkach numer 159 oraz 141 w Samociążku przy Zaporze 2. Nadmieniam w imieniu
wnioskującej, że od kilkunastu lat rodzina państwa S. zaopatruje się wodę z ujęć
własnych, czyli ze studni, które od początku użytkowania nie spełniają wymogów
sanitarnych dla wody pitnej. Z tego też tytułu państwo S. zmuszeni są kupować
w sklepie wodę zdatną do picia, co stanowi dla rodziny dodatkowy wydatek. Ponad to,
co trzeba podkreślić, przepompownia znajduje się w niedalekiej odległości od miejsca
zamieszkania państwa S. około 100 m przy ulicy Tymiankowej. Od tego miejsca do
działek państwa S. prowadzi bezpośrednio działka nr 129, która jest pozostałością
drogi Nad Brdą i tym samym stanowi działkę należącą do Gminy Koronowo. Wiem, że
realizowane przez gminę Koronowo inwestycje stanowią podstawowe narzędzie jej
rozwoju, który ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Dlatego zasadnym jest,
aby zadbać o podstawowe zasoby umożliwiające egzystencją człowieka. Woda jest
niezbędnym i podstawowym elementem do życia. Dlatego bez dyskusyjnym jest
powyższa sprawa. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pozytywne
rozpatrzenie wniosku, za planowanie niniejszej inwestycji w budżecie gminy
i przeznaczenie stosownych wydatków na cel inwestycyjny jaki stanowi wykonanie
sieci wodociągowej na wskazanym obszarze. Proszę o pisemną odpowiedź
na powyższy wniosek. Do wniosku dołączam ksero poprzednich korespondencji.
Jeszcze jeden ostatni wniosek w sprawie wzmożenia czynności dotyczących
przestrzegania zasad i procedur przeciwepidemicznych. W związku ze wzrostem
liczby zachorowań na Covid-19 w województwie kujawsko-pomorskim oraz
zwiększającej się ilości osób przebywających na kwarantannie. Zwracam się z
uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Koronowo o wzmożenie
czynności mających na celu przestrzeganie zasad i procedur przeciwepidemicznych
obowiązujących w naszym kraju poprzez zakładanie maseczki lub przyłbicy w
miejscach publicznych, dezynfekcje rąk i zachowanie wymaganej odległości. W
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sposób szczególny kieruję apel dbania o swoje oraz innych zdrowie do pracowników
placówek oświatowo-wychowawczych w naszej gminie. Zwracajmy uwagę by
uczniowie często myli lub dezynfekowali ręce oraz utrzymywali dystans. Pamiętajmy o
częstej dezynfekcji przestrzeni dotykowych takich jak klamki, biurka, krzesła,
komputery, czy zabawki, Nie zapominajmy o częstym wietrzeniu klas i wychodzeniu
zgodnie z procedurami epidemicznym na boisko szkolne. Przypominam również o
częstym rozmawianiu z uczniami na temat higieny. Dziękuję bardzo to wszystko.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję bardzo, Pan radny Mariusz Weleziński, proszę uprzejmie
Pan radny Radny Weleziński - Pani przewodnicząca, Szanowna rado, ja wnioskuję
o zakup dla przychodni SP ZOZ. w Koronowie urządzeń medycznych takich jak:
bilirubinometr, dwa automatyczne defibrylatory, dwa czujniki czadu, przenośny
elektrokardiograf, stacjonarny elektrokardiograf, system do kompresji klatki piersiowej,
zestaw do wkłuć doszpikowych EZ - IO oraz dwa wideolaryngoskopy. Te urządzenia
mają służyć poprawię diagnostyki oraz ratowaniu życia, tutaj naszych mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję, ja tylko przypomnę, że poproszę o wersję pisemną tych wniosków, tutaj tak,
do stołu prezydialnego. Bardzo proszę Pan radny Henryk Borowicz.
Pan radny Borowicz Henryk - Szanowna Pani przewodnicząca, Szanowni Panowie
burmistrzowie, Szanowna rado, mam takie zapytanie. Ponieważ naczelnik OSP
Wierzchucin Królewski...
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Ja Panie radny poproszę o wymianę mikrofonu, bo źle słychać. Tam chyba bateria
wysiadła. I ponownie poproszę panie radny od początku, tak.
Pan radny Borowicz Henryk Dobrze. Pani przewodnicząca, Panowie burmistrzowie,
Szanowna rado, naczelnik OSP Wierzchucina Królewskiego zwrócił się do Pani
dyrektor M-GOK w celu użyczenia boksu na terenie działki świetlicy wiejskiej
w Wierzchucinie dla przyczepki , w której będzie wożona łódź. Z przyczyn, nie wiem
jakich, czy technicznych, w każdym bądź razie pytałem się Pani dyrektor, ale dostałem
tą samą odpowiedź, że nie wiadomo kogo to jest działka. Czy to należy do świetlicy
wiejskiej, czy nie. I bym prosił o wyjaśnienie, bo już przyczepka przyszła i stoi w takim
miejscu gdzie trzeba ją pilnować. To jest jedno pytanie i drugie pytanie. Chciałbym się
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dowiedzieć na jakim etapie są wykonywane usterki po przeglądach technicznych w
świetlicach, a szczególnie interesuje mnie świetlica wiejska w Wierzchucinie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję, kto jeszcze z Państwa radnych ma zapytania, wnioski? Bardzo proszę, Pani
radna Ilona Pubanc.
Pani radna Pubanc Ilona - Szanowni Państwo, ja mam pytanie do Pana
Kazimierskiego. W jakim terminie rozpoczną się prace na ulicy Spichlerzowej?
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję, ale poproszę również na piśmie, tak. I jeszcze kto z Państwa radnych
chciałby? Tu, bardzo proszę, Pan radny Bogusław Guziński.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński -W związku z tym, że na
posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej pewne dane
dotyczące całej gospodarki śmieciowej przedstawiał nam Pan prezes ZGKiM i z tych
danych, z tych tabelek, które nam przedstawiono wynika, że za pierwsze półrocze na
śmieciach z terenów zamieszkałych ZGKiM ma około i niecałe 200000 zł strat. Dlatego
zadaję pytanie. W związku z wykazywaną przez ZGKiM w Koronowie stratą za
pierwsze półrocze 2020 na wywozie śmieci z terenów zamieszkałych proszę o podanie
łącznych wpływów z opłaty śmieciowej oraz rozchody z tej opłaty za pierwsze półrocze
2020. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję, kto jeszcze? Bardzo proszę, Pani radna Katarzyna Karwat.
Pani radna Katarzyna Karwat - A zatem zgłaszam wniosek o poprawę choćby
doraźną, może nie jestem na bieżąco, ale wniosek o choćby doraźną poprawę stanu
nawierzchni ogólnodostępnego parkingu przy ulicy Tucholskiej. Korzysta z niego
multum kierowców. No bo trudno się dziwić jest bezpłatny, dogodnie położony w
obrębie Starego Miasta. No wydaje mi się, że o minimalny komfort korzystania z tego
miejsca wypadało by zadbać. Bo w tej chwili to nawierzchnia to są w głównie dziury po
opadach, błoto, kałuże. Przed nami sezon jesienno-zimowy więc zakładam, że no
chyba lepiej nie będzie. I mam zapytanie również, czy można, czy jest szansa taka,
żeby zmobilizować do działania zarządcę drogi, no domyślam się, że chodzi o
Starostwo Powiatowe? Konkretnie chodzi o ulicę Pomianowskiego, a konkretnie o jej
maleńki odcinek na wysokości ulicy Sosnowej. Od kilku tygodni stoją tam dwa słupki.
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Takie słupki biało-czerwone i one zdaje się mają sygnalizować, że tam będą
prowadzone jakieś prace przy ubytkach w nawierzchni, takich dość sporych i dających
swego czasu popalić kierowcom. No ale mija czas, nic się nie dzieje, a ja wiem, że to
jest może drobna uciążliwość, no ale jest to uciążliwość. W związku z tym moje
zapytanie w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję, kto jeszcze z Państwa radnych ma za pytania? Bardzo proszę, Pan radny
Stanisław Gliszczyński.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, Wysoka rado, Szanowni
państwo, pierwszy wniosek. Składam wniosek o zakup dla każdego radnego osobnego
mikrofonu. W dobie koronawirusa uważam, że jest to niezbędne działanie. Jeżeli
chodzi o zapytania. To pierwsze: ile jest projektów i jakie chodzi mi też o nazwę, z
pozwoleniami budowlanymi, które mają jeszcze aktualne pozwolenie i ile jest takich
projektów, którym wygasło pozwolenie? Również chciałbym dowiedzieć się z jakich
powodów? Wykaz ten chciałbym za okres od 2018-2020 roku, w wykazie prosiłbym
uwzględnić takie informacje jak tytuł projektu, data, termin ważności i tym podobne.
Pytanie drugie: ile wpłynęło środków z tytułu wynajmu sceny i nagłośnienia za lata
2015-2020? Proszę o informację za każdy rok oddzielnie. Trzecie pytanie: czy Gmina
Koronowo złożyła wniosek do programu Centra Opiekuńczo-Mieszkalne, którego
celem jest pomoc osobom dorosłym, niepełnosprawnym ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz zapewnienie pobytu opieki i
specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb? Następne pytanie, ilu
inwestorów zewnętrznych pozyskał Pan burmistrz swoimi działaniami i aktywnością od
początku kadencji do dnia dzisiejszego, którzy zdecydowali się ulokować kapitał na
terenie gminy Koronowo? Pytanie dotyczy przede wszystkim konkretnej liczby firm
pozyskanych z sukcesem, a nie prowadzonych rozmów, czy działań. Zdaję sobie
sprawę, że ostatnie miesiące to naprawdę nie są łatwe dla gospodarki ze względu na
epidemie, ale tak nadmieniłem pytanie sięga tego szerszego okresu czasu. W związku
z tym z pewnością nie będzie to problem. Pan burmistrz będzie znał tutaj odpowiedź i
myślę, że na dzisiejszej sesji to usłyszymy. I pytanie kolejne. Proszę o przedstawienie
wynagrodzenia brutto, z podziałem na poszczególne składniki i miesiące, począwszy
od 1 stycznia 2019 do 1 października 2020 kadry kierowniczej, osób wydających
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decyzje w imieniu burmistrza. Ponadto w miesiącach, w których wskazane osoby
otrzymywały dodatkowe świadczenia w postaci nagród, dodatków lub innych
świadczeń. Proszę to uwzględnić w miesiącu, w którym było to świadczenie
wypłacone. I pytanie takie krótkie, ponieważ usłyszałem pytanie Pana radnego
Borowicza odnośnie OSP Wierzchucin, że ma tam przyczepkę do łodzi. To czy też ma
łódź, czy? Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałbym złożyć wniosek, zapytanie? Bardzo
proszę, Pan radny Maciej Szlagowski.
Pan radny Maciej Szlagowski - Ja mam jedno zapytanie i jeden wniosek. Najpierw
zacznę od zapytania. Zwracam się z zapytaniem o obecny stan prawny gruntu
po dawnym kanale ulgi Młynówki. Działka nr 475/20 i o możliwości przejęcia na chwilę
obecną przez Gminę Koronowo w celu późniejszej możliwości inwestycji na tym
terenie w celach rekreacyjnych. To jest zapytanie i wniosek. Zwracam się z wnioskiem
o doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Pomianowskiego w lokalizacji
Pomianowskiego 23. Jest to przejście, które praktycznie nie jest w ogóle oświetlone
ponieważ nie ma oświetlenia wzdłuż ulicy oświetlenia miejskiego. Ja to za pytanie, czy
jako zapytanie poprzedniej kadencji zgłosiłem. Była odpowiedź zarządcy drogi, czyli
zarządu dróg powiatowych, że oświetlenie należy do zarządcy miasta, czyli do gminy.
Więc zwracam się z wnioskiem, że jeżeli należy to do zarządcy drogi, to żeby zmusić
powiat do jakiegoś oświetlenia nad samym przejściem. Czyli mówimy o takim, takiej
lampie nad przejściem, tak jak to jest na drodze krajowej w Starym Dworze i to
w zupełności by wystarczyło lub też może pomyśleć, zaprojektować oświetlenie
miejskie, ponieważ szczególnie teraz jesienno-zimowym okresie jeste naprawdę
bardzo niebezpieczne, a parkujące na poboczu samochody jeszcze ograniczają
dodatkowo widoczność. Kierowca nie ma możliwości zauważenia, że ktoś na to
przejście wchodzi. Tylko widzi to w ostatnim momencie. Dziękuję.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
- Dziękuję. I ja również mam jeden wniosek. Wnoszę o ustalenie statusu prawnego tak
zwanego witacza Gminy Koronowo usytuowanego na obszarze Tryszczyna przy
wjeździe od strony Bydgoszczy po prawej stronie drogi Krajowej nr 25. Czyją jest
własnością, na czyjej stoi działce i kto powinien o niego dbać? Dziękuję bardzo, czy ktoś
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jeszcze z Państwa ma zapytanie, wniosek, informacje? Nie widzę
20. Składanie interpelacji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– zatem przechodzimy do punktu dwudziestego, do składania interpelacji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Bardzo proszę, kto z Pań, Panów radnych chciałby złożyć interpelacje? Pan radny?
Nie. Zatem ja pozwolę sobie złożyć jedną interpelację. Mając na względzie tak zwane
starzenie się społeczeństwa i związane z tym potrzeby osób starszych, wnoszę
o rozpatrzenie propozycji utworzenia na terenie byłego bunkra wojskowego, a później
muzeum "Ściśle Tajnego" w Tryszczynie przy ulicy Bocznej, dziennego domu pobytu dla
seniorów i osób niepełnosprawnych. Od momentu kiedy muzeum "Ściśle Tajne"
zaprzestało swej działalności dawny budynek mieszkalny oraz pomieszczenia bunkra
są opuszczone i niewykorzystane. Po adaptacji budynku naziemnego ośrodek ten w
nagłych sytuacjach mógłby również pełnić rolę tymczasowego zastępczego lokalu
mieszkalnego dla osób poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych. Czy jeszcze ktoś
z Państwa chciałby złożyć interpelację? Nie widzę.
21. Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Przystępujemy do punktu dwudziestego pierwszego porządku obrad sesji do
informacji działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie. Ze względu na
nieobecność Pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Pani Grażyny ChyłyKoneckiej o przedstawienie informacji poproszę oddelegowanego przez Panią dyrektor
pracownika i jednocześnie radnego Pana Piotra Miterę.
Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie Pan Piotr Mitera
przedstawił informację z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
Informacja stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Czy mają państwo jakieś zapytania do tej informacji? Ja myślę, że ja sama mam też
parę pytań, ale czy nie będzie trafniej jeżeli te pytania złożymy na piśmie i zostaną one
bezpośrednio przekazane Pani dyrektor

M-GOK. Chyba, że ktoś teraz chciałbym

złożyć, zadać pytanie? Bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński - Ja tylko uwagę techniczną
mam do tego co powiedziano, bo tutaj wymienione są świetlice, których rozważana
jest wznowienie działalności przy odpowiedniej wielkości, ale nie usłyszałem tutaj
Wilcza, a duża sala ma ponad 100 metrów kwadratowych.
Pracownik M-GOK Pan Piotr Mitera - Myślę, że Wilcze też będzie uwzględnione. Nie
wiem czy tam wszystkie prace się zakończyły na tym etapie.
Wiceprzewodniczący rady Pan Bogusław Guziński- Jeśli chodzi o sieć, czy
energetykę, to tak, to zostało zrobione.
Pracownik M-GOK Pan Piotr Mitera - No to na pewno będziemy mieli to na uwadze.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję, czy ktoś jeszcze? Bardzo proszę Pani radna
Elżbieta Mojzesowicz, Barbara Mojzesowicz.
Radna Pani Barbara Mojzesowicz - Pani przewodnicząca, Wysoka rado, ja tylko
ubolewam nad faktem, że nie mamy okazji spotkać się tutaj z dyrektora i zadać jej
pytań. Tym bardziej, że rzeczywiście duży okres działalności tak od właściwie początku
naszej rady nigdy nie mieliśmy okazji spotkać się z przedstawicielem M-GOK
i mielibyśmy tutaj kilka pytań, ale rzeczywiście sugestia tu Pani przewodniczącej,
że będziemy zadawać pytania pisemne to to jest dobrze tylko chyba, że następny raz
kiedy będziecie Państwo ustalać termin i wystąpienie, tak to żeby była możliwość żeby
wystąpiła pani dyrektor. Przecież była informacja więc my jako radni możemy się
dostosować tak i ten termin żeby był zachowanie tym, żebyśmy chcieli jednak z panią
dyrektor się spotkać. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję, ja myślę Pani radna że nie stoi nic na
przeszkodzie, żeby na następną sesję zaprosić panią dyrektorem M-GOK. Była
zaproszona z tym, że akurat zbiegło się to z jej urlopem wcześniej zaplanowanym, tak,
także myślę, że jeśli jest taka wola to i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby panią dyrektor
zaprosić na następną sesję.
Pani radna i Barbara Mojzesowicz - To Pani przewodnicząca, no to nie było sensu
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wprowadzać tego punktu pod obrady. Tylko trzeba go było przesunąć o miesiąc do
przodu i ustalić wcześniej termin. Dziękuję.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - Dziękuję, ja również tutaj przychylam się do
wypowiedzi Pani Mojzesowicz. Uważam, że niezbędnym jest żeby Pani dyrektor
M-GOK była tutaj obecna, ponieważ pytań jest mnóstwo. Jeżeli chodzi tu z mojej
strony, to ja mam bardzo dużo pytań, na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Między
innymi zadaję sobie pytanie właśnie co do tych świetlic. Dlaczego w naszej gminie te
świetlice nadal wszystkie są pozamykane na cztery spusty. Jedna kwestia to
rozumiem, że sprawy techniczne, nie spełniają wymogów budowlanych, rozumiem tą
kwestię, ale jeszcze kolejne, że rozporządzenie, no też, to rozumiem, ale jak tutaj ma
się sytuacja w innych gminach, przykładem jest z gmina Osielsko, gdzie świetlice
wiejskie działają. Czy tam działa inne rozporządzenie? Jednak tamte, tuż obok, kilka
kilometrów dalej za Samociążkiem, w Bożenkowie jest niewielka świetlica wiejska
gdzie zajęcia się odbywają. Oczywiście w reżimie sanitarnym, oczywiście w
odległościach zachowanych, oczywiście rotacyjnie, dezynfekując ręce, ale zajęcia dla
dzieci, dla młodzieży, dla osób starszych to na powietrzu, tak dla seniorów, odbywają
się, a dla również w systemie rotacyjnym. Można? Można to zrobić tylko trzeba, trzeba
chcieć. Trzeba chcieć. Tak.
Pracownik M-GOK Pan Piotr Mitera - Mogę odpowiedzieć w tej kwestii? Gmina
Osielsko zatrudnia w nieco innej formie kierowników świetlic. Są to pracownicy pełno
etatowi, którzy mogą w swoim czasie pracy wygospodarować ten czas na rotacyjność.
Natomiast co do wytycznych, które przedstawiłem no to myślę, że warto zwrócić się
do dyrektorów poszczególnych domów kultury. Wiem, że dyrektor domu kultury w
Dobrczu postępuje zgodnie, w podobnym tonie, tak jak my również wystąpili do
sanepidu, również otrzymali wytyczne, które odnoszą i które nie znoszą nałożonych
obostrzeń i również przystępują do otwierania stopniowo największej sali. Potem w
drugim etapie największych świetlicy na terenie gminy Dobrcz.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - Oczywiście jeżeli mogę tutaj jeszcze dodać?
Wiadomym jest kwestia, że nie zwiększa się ilości godzin dla pracowników świetlic.
Oczywiście, ale mam na myśli tutaj system rotacyjny, czyli dzieci mają krócej zajęcia.
Po prostu wymieniają się, tak. Czyli raz jest jedna grupa 5 osobowa na przykład i po
chwili przerwy, po dezynfekcji pomieszczenia i powierzchni, spotyka się kolejna grupa.
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Tak. Także no rzeczywiście nie jest to kosztem zwiększenia ilości godzin instruktorów
prowadzących dane zajęcia. Jest to możliwe do wykonania, bo tak jak mówię
przykładem jest gmina Osielsko, gdzie takowe zajęcia się odbywają, ale również gmina
Sicienko tuż obok. Także można? Można, tylko tak jak mówię zgodnie z obostrzeniami
ze wszystkimi wytycznymi. Tak jak mówię dzieci do szkoły chodzą, tu również są
wszelkie wymogi sanitarne zachowane i zajęcia się odbywają. Tak tutaj z całym
szacunkiem oczywiście te zajęcia online są fantastycznie prowadzone, tak tu
przyklasnąć tylko, że instruktorzy się angażują i one są różnorodne i dla szerokiego
odbiorcy. Tak. Dla różnej grupy wiekowej, ale proszę Państwa nic nie zastąpi
bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Tak.
Pracownik M-GOK Pan Piotr Mitera - Dokładnie.
Radna Pani Małgorzata Szymczak - Dlatego, tak dokładnie. Dzieci, oczywiście one
jak najbardziej, jeżeli nie mają wyboru korzystają z tych zajęć online, ale szczerze
mówiąc to najlepsze są zajęcia bezpośrednio prowadzone w świetlicy pod okiem
instruktora.
Pracownik M-GOK Pan Piotr Mitera - Zgadza się dlatego przystępujemy do
stopniowego uruchamiania naszych form stałych. Mieliśmy nadzieję, że Sanepid
otworzy nam jakieś dodatkowe drzwi, które pozwolą na łagodniejsze stosowanie
łagodniejszych wytycznych. Niestety Sanepid sztywno trzyma się tych wytycznych
które przedstawiłem. Mam jednak nadzieję, że sytuacja, chociaż nic na to nie wskazuje
obecnie, ale się poprawi i z końcem roku będziemy mogli zapomnieć o epidemii.
Chociaż błędne optymizm.
Przewodnicząca obrad - Wszyscy sobie tego chcielibyśmy życzyć. Dziękuję bardzo,
zatem Szanowni Państwo myślę, że te pytania, ewentualne do pani dyrektor, bardzo
proszę, pisemnie złożyć i w tej chwili dziękuję za przedstawioną informacje.
22. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Koronowie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Przystępujemy do punktu dwudziestego drugiego do informacji z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie. O przedstawienie
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informacji poproszę pełniącą obowiązki dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Koronowie Panią Paulinę Kontną.
p.o dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie Pani Paulina
Kontna przedstawiła informację z działalności Miejsko-Gminnego Sportu i Rekreacji
Kultury w Koronowie.
Informacja stanowi Załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk
– Czy mają państwo jakieś zapytania do tej informacji? Bardzo proszę pana radny
Stanisław Gliszczyński. Pani Małgosiu proszę przekazać mikrofon.
Pan radny Stanisław Gliszczyński - Pani przewodnicząca, Wysoka rado, mam
pytanie. Czy mogłaby nam Pani przybliżyć ile kosztowały nas te słynne parasole? Bo
taka krąży jakaś dziwna informacja, że to bardzo dużo. Chciałem Wiedzieć ile sztuk
było kupionych i w jakiej cenie?
p.o. Dyrektora MGOSIR Paulina Kontna - 8 sztuk i jest to kwota, nie powiem
dokładnie, ale około 11000,00.
Przewodnicząca obrad - Dziękuję, czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie? Bardzo
proszę.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski - Czy ja może nie tyle
pytanie, co chciałbym tutaj dodać parę słów do bardzo wyczerpującego sprawozdania
pani Pauliny. Otóż Pani mówiła o wpływie pandemii na działalność Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Faktem jest, że przepisy, proszę Państwa, sanepidowskie,
czy rozporządzeń dotyczące sportu one są łagodniejsze od tych dotyczących kultury.
Mówię tutaj już o aktach wydawanych przez Ministra Kultury, ale chciałbym też
zasygnalizować, że M-GOSiR w okresie zamknięcia, formalnie dla nas, sportu, pełnił
bardzo istotną rolę. To znaczy i na terenie budynku tego związanego ze stadionem
miejskim jak i chwilowo na terenie M-GOSiR mieliśmy kwarantanny zbiorowe. Tak. To
było istotne zadanie gminy, które zostało pozytywnie, czy dobrze, bardzo dobrze przez
M-GOSiR wykonane. Pragnął bym wszystkim pracownikom jednostki podziękować za
zaangażowanie, w tym zakresie.
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Przewodnicząca obrad - Dziękuję bardzo, czy Państwo macie jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę,

23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk - Przechodzimy do punktu
dwudziestego trzeciego porządku obrad sesji, do odpowiedzi na interpelacje, wnioski i
zapytania. Bardzo proszę, kto Panów? Wiceprzewodniczący widzę. Bardzo proszę Pan
wiceburmistrz Sławomir Marszelski.
Zastępca Burmistrza Koronowa Pan Sławomir Marszelski- Pani przewodnicząca,
Państwo radni, powiem w ten sposób. Sesja nam zdecydowanie się przesunęła poza
przewidywany okres kiedy to byli pracownicy merytoryczni, bo nawet odesłaliśmy
przed chwilą kierowników wydziałów co niektórych. Bo kierownik też nie dysponuję
pełną wiedzą co się dzieje na danym stanowisku ze sprawami. W związku z tym na
wszystkie Państwa zapytania odpowiemy w formie pisemnej. Istotne tylko, żeby to co
radny odczytał, żeby to było przelane na pismo bo to jest prawidłowa forma wynikająca
ze statutu naszej gminy. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad - Mam tylko pytanie do Państwa radnych. Czy wszyscy złożyli
formę pisemną? Tak. Dziękuję.
24. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Pani Katarzyna Szulta – Romaniuk – Dziękuję bardzo.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam XXX sesję Rady Miejskiej
w Koronowie. Dziękuję.
Sesja trwała od godziny 12.00 do godziny 17:18.

Koronowo, 26 października 2020 r.
Protokół sporządziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie
Magdalena Wanda - Joras

/-/ Katarzyna Szulta-Romaniuk

Biuro Rady
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