
Protokół Nr XXI.2020 z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 września 2020 r. 

 

1 

 

Protokół Nr XXI.2020 

z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 30 września 2020 r. 

 

W dniu 30 września 2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie VIII kadencji 2018-2023. Sesja została zwołana na podstawie 

Zarządzenia nr 12.2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 22 września 2020 r.  

 

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jakub Pieniążkowski.   

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, który powitał wszystkich radnych, Burmistrza Miasta 

Złotowa, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy Miasto Złotów, uczestników sesji oraz media. 

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 

radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Złotowie może obradować i podejmować 

prawomocne uchwały. Nieobecni na sesji byli radni, usprawiedliwieni: Łukasz Piosik, Mariola Wegner i 

Krzysztof Żelichowski.  

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił swoje stanowisko odnośnie wypowiedzi radnego Stanisława 

Wełniaka z ostatniej sesji Rady Miejskiej w sprawie procesu prywatyzacji MZUK Sp. z o. o. w Złotowie:     

„Informuję, że wyjaśnienia p. Stanisława Wełniaka złożone w dniu 26 sierpnia 2020 r. podczas sesji Rady 

Miejskiej zawierają poza obelgami 6 uchwał z lat 1994-2000 i w żaden sposób nie odnoszą się do wydarzeń 

zawartych w mojej wypowiedzi dotyczącej roku 2014.  

Kwestionuję proces prywatyzacji MZUK w zakresie podpisanych przez Pana Wełniaka umów (umowa 

inwestycyjna z 28 listopada 2014 r.) oraz porozumień (porozumienie z Gminą i Miasto Krajenka z 14 lipca 

2014 r.). Są one sporządzone wadliwie, przekraczają uprawnienia a ich zastosowanie w przypadku 

wspomnianego porozumienia z Gminą i Miasto Krajenka w opinii prawnej skutkowałoby zarzutami 

naruszenia dyscypliny finansów publicznych obecnemu Zarządowi ZGK. Kwestionowanie ich 

prawidłowości nazywając „stekiem bredni” jest tendencyjne oraz zaniża poziom prowadzonej podczas sesji 

dyskusji.”    

Stanowisko Burmistrza Miasta Złotowa stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że nie rozumie ww. wypowiedzi Burmistrza, ponieważ obecnie trwa 

sesja Rady Miejskiej w Złotowie, a nie sesja w Krajence, czy posiedzenie Zarządu ZGK. Zdaniem radnego, 

odnoszenie się do spraw, które są poza kompetencjami Rady Miejskiej w Złotowie jest nie na miejscu cyt. 
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„Pan szuka tutaj usprawiedliwień dla swoich złych słów, które Pan wyraził ale na które dowody są 

niewątpliwie jasne” tzn. chodzi o uchwały Rady, które mówią o tym, że proces prywatyzacji MZUK w latach 

2000 odbył się zgodnie z prawem i z wolą ówczesnej Rady Miejskiej w Złotowie.    

Radni nie zgłosili innych uwag do protokołu. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie został przez 

Radę przyjęty.   

 

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miejskiej na Sekretarza obrad zaproponował radnego Romana Głyżewskiego. 

Radny wyraził zgodę na objęcie funkcji Sekretarza obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych o przedstawienie wniosków/uwag odnośnie 

porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

 

1. Radny Krzysztof Koronkiewicz złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad: 

− punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między 

ul. Przechodnią a ul. Rogatki ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa”;   

− oraz punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Przechodnią a ul. 

Rogatki.   

 

Ww. wniosek wpłynął do Biura Rady Miejskiej w dniu 30 września 2020 r.  

 

Radny przedstawił uzasadnienie do wniosku o zdjęcie z porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie punktów 19 i 20:  

„Nad proponowanymi projektami uchwał odbyły się dwa spotkania konsultacyjne w Urzędzie 

Miejskim. W przedmiotowej sprawie swój pogląd wyrazili także mieszkańcy osiedla Chojnicka II. 

Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i postulaty dotyczące zmiany projektu planu. Ze strony 

mieszkańców osiedla wyszedł pomysł kompromisowego podziału terenu pod zabudowę 

jednorodzinną i wielorodzinną. Niestety propozycja mieszkańców nie zyskała akceptacji u Pana 

Burmistrza, czego dowodem jest złożony na dzisiejszą sesję inny projekt będący wersją Pana 

Burmistrza. Plan nie jest spójny z ustaleniami mieszkańców, nie ma zawartego w nim 

kompromisowego rozwiązania proponowanego przez mieszkańców. 

Stąd wnioskuję o zdjęcie projektów uchwał z pkt. 19 i 20 oraz proponuję wyznaczenie maksymalnie 

dwumiesięcznego terminu na ponowne konsultacje i wypracowanie wspólnego - mieszkańców i 

Pana Burmistrza - ostatecznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa obejmującego obszar położony pomiędzy ul. Przechodnią a ul. Rogatki. Proponuję w 
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ramach konsultacji społecznych przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców osiedla Chojnicka II 

w ww. sprawie.”.  

Radny dodał, że na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej odbyły się burzliwe dyskusje w 

sprawie ww. projektu planu. Radny stwierdził, że podnoszono m.in. sprawę zgłaszania przez 

deweloperów wniosków o wydanie decyzji o warunki zabudowy w przypadku odrzucenia planu i 

zagospodarowania tego obszaru w oparciu o ww. decyzje. Radny poinformował, że zapoznał się z 

procedurą wydania ww. decyzji. Według radnego proces otrzymania decyzji o warunkach zabudowy 

nie jest prosty, ponieważ należy spełnić wiele warunków określonych prawem w zakresie m.in. dróg 

publicznych, czy istnienia sąsiedztwa. W ocenie radnego Burmistrz posiada również wiele 

możliwości odrzucenia tego rodzaju wniosków. 

  

W ocenie Burmistrza Miasta Złotowa uzasadnienie przedstawione przez radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał w sprawie stwierdzenia 

zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego 

obszar położony między ul. Przechodnią a ul. Rogatki ze „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” oraz w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. 

Przechodnią a ul. Rogatki jest niewystarczające. Burmistrz podkreślił, że miasto musi posiadać 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a przedmiotowy plan jest procedowany od 2017 

r. Projekt planu przeszedł wszystkie etapy konsultacji i uzgodnień przewidziane prawem m.in. 

poprzez wyłożenie do wglądu publicznego i powiadomienie wielu instytucji. Burmistrz wyraził 

obawę co do perspektywy czasowej przyjęcia ww. planu w przypadku jego zdjęcia z porządku obrad 

obecnej sesji. Burmistrz poinformował, że przygotowanie tego planu to koszt blisko 60 tys. zł. 

Burmistrz dodał, że nie ma innej opcji niż przeprowadzenie konsultacji społecznych zgodnie z 

określoną procedurą. Burmistrz podkreślił, że z uzasadnienia do projektu uchwały wynika, że nie 

zostały wniesione żadne uwagi w okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu. Burmistrz 

stwierdził, że w przypadku wniesienia uwag i ich nie uwzględniania przez Burmistrza, Rada miałaby 

prawo do odniesienia się do tych uwag tzn. przyjęcia lub odrzucenia stanowiska Burmistrza w 

wyniku głosowania pojedynczo każdej uwagi. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych o ponowne 

przemyślenie tej sprawy i zastanowienie się nad przyjęciem ww. wniosku oraz wykorzystanie 

obecności projektanta tego planu, Pani Joanny Sapiehy-Kopickiej, do zadawania pytań i uwag 

odnośnie projektu planu. Burmistrz dodał, że pierwsza wersja planu została po rozmowach 

wstępnych z mieszkańcami zmieniona na obecny projekt. Burmistrz poprosił p. Joannę Sapieha -

Kopicką o wypowiedź na temat pierwszej i obecnej wersji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Przechodnią a ul. Rogatki. 
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Na wstępie Pani Joanna Sapieha-Kopicka przypomniała, że Rada Miejska podjęła uchwałę o 

przystąpieniu do opracowania m.p.z.p. przedmiotowego obszaru. Pani projektant dodała, że dotarły 

do niej takie wypowiedzi, że plan ten nie powinien w tym miejscu zaistnieć, a obszar nim objęty 

powinien zostać przeznaczony na rezerwę terenu. Jednak w związku z podjęciem przez Radę 

Miejską uchwały o przystąpieniu do opracowania m.p.z.p., Pani Sapieha-Kopicka otrzymała zadanie 

wykonania projektu tego planu zgodnie z obowiązująca ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Wówczas została opracowana pierwsza wersja planu, którą Pani Sapieha-Kopicka 

przedstawiła i omówiła. Istotą tego planu było powstanie nowego centrum na tych terenach, które są 

nieużytkami i terenami rolnymi, a dotychczas zagospodarowany teren obejmuje budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne. Opracowane wersje tego planu są oparte o „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” i ich założeniem jest powstanie drogi 

(nowej ulicy), która będzie skupiała zabudowę dosyć intensywną w porównaniu do zabudowy 

jednorodzinnej, a jednocześnie będzie odciążeniem ul. Chojnickiej. Ta planowana droga (jako droga 

gminna) powinna się łączyć przez Kanał Śmiardowski i jezioro Burmistrzowskie z osiedlem przy ul. 

Królowej Jadwigi i włączać się w ul. Krzywoustego i z al. Piasta. Pani Sapieha-Kopicka podkreśliła, 

że droga ta jest osią tego planu. Dotychczas istniejące osiedle domów jednorodzinnych jest 

obsługiwane przez drogę wojewódzką, co ma swoje uwarunkowania m.in. nie można wyjeżdżać 

bezpośrednio z posesji na tego rodzaju drogę. Pani projektant poinformowała, że planowana droga 

wychodzi na Stawnicę i dodała, że ten węzeł był od lat uzgadniany z drogowcami. Poprzedni plan 

zakładał zaprojektowanie mini osiedla domków jednorodzinnych jako kontynuację i drugie osiedle 

domków jednorodzinnych jako rozwinięcie istniejącej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Rogatki na 

styku z torami kolejowymi. Zostało przyjęte założenie, że reszta obszaru w celu rozwoju miasta, 

zgodnie ze Studium, zostanie przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne z usługami 

wbudowanymi z dopuszczeniem części usług wolnostojących ze szczegółowymi uregulowaniami. 

Pani Sapieha-Kopica poinformowała, że w pierwszej wersji planu, planowane osiedle było blisko 

usytuowane od istniejącej zabudowy jednorodzinnej. W związku z tym po protestach 

zmodyfikowano ten plan w obecnej wersji m.in. o tereny parkowe, pas zieleni nad jeziorem 

Burmistrzowskim, rozbudowę cmentarza i parkingu przy cmentarzu. Pani projektant dodała, że 

zminimalizowano kontakt planowanej drogi lokalnej z istniejącym drogami zlokalizowanymi na 

osiedlu domów jednorodzinnych do dwóch punktów tak, aby te istniejące drogi nie były mocno 

uczęszczane. W drugiej wersji planu na styku z istniejącym osiedlem zaplanowano osiedle domów 

jednorodzinnych. Tym samym osoby, które zakupią grunt w ramach tego obszaru będą miały 

świadomość o planowanym do wybudowania na sąsiednim terenie osiedlu domów wielorodzinnych. 

Planowane osiedle domów jednorodzinnych w założeniu izolowałoby istniejącą zabudowę domów 

jednorodzinnych od osiedla budynków wielorodzinnych. Ponadto w drugiej wersji planu 

wprowadzono również 35 metrowy pas zieleni w celu izolowania istniejącego osiedla domów 

jednorodzinnych od reszty planowanego do zagospodarowania terenu. Pani projektant dodała, że w 
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centrum planowanej dzielnicy domów wielorodzinnych znajduje się mini plac, wokół którego 

zlokalizowane budynki mają obowiązującą linię zabudowy po to, aby ten plac powstał. Tym samym 

wszelkie usługi wbudowane muszą być w parterach tych budynków, reszta są to linie 

nieprzekraczalne. Planowane osiedle domów wielorodzinnych będzie skomunikowane z istniejącym 

osiedlem domów jednorodzinnych tylko w jednym miejscu, ponieważ taki układ wynika z 

poprzedniego planu, 4 czy 5 domków jednorodzinnych powinny posiadać wyjazd na ślepą drogę. 

Drugie łącze wchodzi w drogę, przy której są zlokalizowane parkingi przy cmentarzu komunalnym. 

Ponadto zaplanowano dowiązanie do traktu pieszo-rowerowego planowanego osiedla prowadzącego 

do terenów zielonych i terenów rekreacyjnych nad jeziorem Burmistrzowskim. Pani Sapieha-

Kopicka poinformowała, że na spotkaniu w ramach wyłożenia planu do wglądu publicznego była 

grupa kilku mieszkańców, którzy nie zapoznali się z jego projektem zamieszczonym na stronie 

internetowej i tym samym nie zapoznali się ze zmianami w porównaniu do pierwszej wersji tego 

planu. Pani Sapieha-Kopicka poinformowała uczestników spotkania o zmianach w porównaniu z 

pierwszym planem m.in., że odległość od istniejącego osiedla domów jednorodzinnych do 

potencjalnie budynku przy nieobowiązującej linii zabudowy wynosi od 100 do 115 m. W ocenie 

Pani Sapieha-Kopickiej ta odległość jest wystarczająca w przypadku strefy izolacyjnej. Pani 

projektant dodała, że istniejące osiedle domów jednorodzinnych jest odrębnym osiedlem od 

planowanego osiedla domów wielorodzinnych powstającego wokół innej drogi i w innym miejscu. 

W prywatnej opinii Pani Sapieha-Kopickiej cyt. „protesty takie nie mieszczą mi się w głowie”, ale 

decydują w tej sprawie radni. Pani projektant poinformowała, że istnieje wariant rozwoju Złotowa 

polegający na lokalizowaniu („upychaniu”) budownictwa wielorodzinnego punktowo na terenie 

miasta, przykładem jest teren na osiedlu „Za rzeką” przy ul. Kwiatowej. Kolejne budynki 

wielorodzinne nie powstały na tym terenie z uwagi na podjęcie prac nad opracowaniem m.p.z.p. 

Pani projektant podkreśliła, że plany są jedyną skuteczną metodą na sensowną realizację osiedli. 

Pani Sapieha-Kopica zwróciła się do radnych o zadawanie pytań w sprawie planu. Radni nie zgłosili 

uwag i pytań do wystąpienia Pani Sapiehy-Kopickiej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o oddzielnym głosowaniu w sprawie zdjęcia z 

porządku obrad XXI sesji punktów (19 i 20) zawartych we wniosku zgłoszonym przez radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza.  

 

Radny Stanisław Wojtuń zadał pytanie radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi, jako 

wnioskodawcy ww. wniosku, w sprawie kształtu kompromisowej wersji planu, o której wspomniał 

w uzasadnieniu swojego wniosku. Radny dodał, że głosując nad tym wnioskiem chciałby uzyskać 

więcej informacji na temat tej nowej wersji tego planu. W odpowiedzi radny Krzysztof 

Koronkiewicz stwierdził, że jeżeli plan zostanie poddany konsultacjom społecznym, to w ich 

wyniku zostanie wypracowana jego wersja kompromisowa, godząca interesy mieszkańców, 
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Burmistrza oraz deweloperów. Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka w przypadku zdjęcia ww. 

projektów uchwał, plan powinien wrócić do etapu wyłożenia do wglądu publicznego i proces ten 

należy przeprowadzić rzetelnie, tak aby zainteresowani mieszkańcy mogli się z nim zapoznać z 

uwagi na skomplikowaną materię miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Radny 

podkreślił, że jest zaniepokojony kwestią związaną z kosztami realizacji tego planu. Radny uważa, 

że ze względu na dużą powierzchnię tego obszaru w związku z planowanymi na tym obszarze 

inwestycjami (budownictwo mieszkalne), powinien zostać położony większy nacisk na 

przewidywania w zakresie kosztów realizacji tego planu. W ocenie radnego będzie to plan bardzo 

kosztowny dla gminy m.in. ze względu na drogi wewnętrzne, które są bardzo kosztowne. Radny 

dodał, że jak sobie przypomina, takie inwestycje jak magistrale wodociągowe i kanalizacyjne nie 

przewidują możliwości doprowadzania wody i odprowadzania ścieków z tego terenu. Ponadto 

według radnego brakuje w tym planie rzeczywistego bilansu struktury własności gruntu. Jest tylko 

zasygnalizowany temat, że 1/3 tego obszaru to własność gminy, co oznacza, że 2/3 gruntów należy 

do innych podmiotów, głównie prywatnych. W takim układzie urbanistycznym, w którym ten plan 

ma być realizowany, zaistnieje konieczność dokonania bardzo kosztownych wykupów tych gruntów. 

Radny stwierdził, że jeżeli plan zostanie zdjęty z porządku obrad, to w zakresie konsultacji lub 

wyłożenia planu należy uwzględnić powyższe czynniki i inne zagadnienia, tak aby można było 

podjąć racjonalną decyzję odnośnie podjęcia uchwały w tej sprawie.         

Radni nie zgłosili innych uwag w sprawie ww. wniosku.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXI 

sesji punktu 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. 

Przechodnią a ul. Rogatki ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa”.  

Radni 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” przyjęli ww. wniosek. Tym samym ww. projekt 

został zdjęty z porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXI 

sesji punktu 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa obejmującego obszar położony między ul. Przechodnią a ul. Rogatki. 

Radni 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” przyjęli ww. wniosek. Tym samym projekt ww. 

został zdjęty z porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.    

 

2. Radny Jakub Pieniążkowski  zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad: 

− Punktu 24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Za zasługi dla 

Miasta Złotowa”.  
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Radny Jakub Pieniążkowski przedstawił uzasadnienie ww. wniosku: 

„Projekt uchwały radni Rady Miejskiej otrzymali po raz pierwszy na 7 dni przed sesją, która odbyła 

się w dniu 26 sierpnia br. Projekt został zdjęty z porządku obrad. W okresie między sesjami jako 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie wystąpiłem z pismem do mieszkańców Złotowa, a 

także honorowych obywateli miasta z prośbą o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie. W 

zwrotnych informacjach podkreślono brak spójności oraz niezauważalne różnice pomiędzy tytułami 

za zasługi dla miasta Złotowa, a honorowym obywatelem miasta, które rodzą uzasadnione obawy. 

Zebrane opinie podziela część radnych Rady Miejskiej w Złotowie. 

Honorowy Obywatel Złotowa – pan prof. Andrzej Kokowski zauważył, że cyt.: „projekt dokumentu 

jest dalece niedopracowany. Przyjęcie go w takiej formie dewaluowałaby przede wszystkim tytuł 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa”. Z kolei prof. Andrzej Tatarski skłania się ku temu, by 

zrezygnować z ustanowienia proponowanego wyróżnienia. 

Stąd apel o wypracowanie spójnej koncepcji przyznawania tytułu za „Zasługi dla miasta Złotowa” w 

następnym roku aby uniknąć animozji wśród mieszkańców.”. 

Ww. wniosek wpłynął do Biura Rady Miejskiej w dniu 30 września 2020 r.  

Radni nie zgłosili innych uwag w sprawie ww. wniosku.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ww. wniosek.  

Radni 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” przyjęli ww. wniosek. Tym samym projekt uchwały 

w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Za zasługi dla Miasta Złotowa” został zdjęty z porządku 

obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie.    

 

3. Burmistrz Miasta Złotowa zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji następujących 

punktów: 

− Podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie 

Kęcińskiej-Kaczmarek; 

− Podjęcia uchwały o zmianie uchwały nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom 

miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów. 

 

Ww. wniosek wpłynął do Biura Rady Miejskiej w dniu 28 września 2020 r.  

 

Burmistrz przedstawiając wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek uzasadnił go 

dorobkiem i karierą zawodową Pani profesor, jej działalnością społeczną, sukcesami i publikacjami 

naukowymi pozytywnie wpływającymi na promocję Złotowa. Burmistrz dodał, że w gronie 

honorowych obywateli miasta nie ma jeszcze żadnej kobiety. Burmistrz poinformował o poparciu 
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dla kandydatury Pani Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek do tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Złotowa. Burmistrz wyraził również swoje poparcie do ww. tytułu dla Pani Teresy Jakubowskiej i 

Pana Andrzeja Kowalskiego.  

 

Odnośnie projektu uchwały o zmianie uchwały nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz 

wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów, Burmistrz poinformował o 

propozycji zmiany zapisu dotyczącego długości nazwy tzn. do 30 znaków. Propozycja ta wynika ze 

złożonego przez LO Nr I w Złotowie wniosku w sprawie nadania skwerowi przy budynku szkoły 

nazwy „Skwer francuski imienia Janiny i Czesława Buchwaldów”. Burmistrz podkreślił, że 

propozycja zmiany nie dotyczy ograniczenia w długości nazwy znaków miejsc, adresów, 

meldunków. Burmistrz dodał, że w przypadku przyjęcia ww. projektu uchwały będzie istniała 

formalna możliwość procedowania uchwały w sprawie nadania ww. nazwy już na następnej sesji 

Rady.  

Radni nie zgłosili uwag do ww. wniosku.      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek: 

− Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie 

Kęcińskiej-Kaczmarek 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli ww. wniosek. Tym samym projekt uchwały w sprawie 

nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek został 

wprowadzony do porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie jako punkt 22.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek: 

− Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom 

miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów. 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli ww. wniosek. Tym samym projekt uchwały o zmianie 

uchwały nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, 

drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków 

na terenie Gminy Miasto Złotów został wprowadzony do porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej 

w Złotowie jako punkt 23.    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad XXI sesji wraz z wprowadzonymi 

zmianami. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęła porządek 

obrad XXI sesji wraz z wprowadzonymi zmianami.  
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Porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.  

4. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie porządku obrad.  

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I 

półrocze 2020 roku. 

8. Informacja dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku 

szkolnym 2019/2020 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021. 

9. Informacja o stanie przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie działań Programu „Rozwój 

Lokalny”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na 

lata 2020-2025. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX.166.2020 w sprawie określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2020/2021. 

14. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag wniesionych do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 

położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną.   

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. 

Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną ze "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa". 

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a 

ul. Słoneczną. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone 

przy ul. Kwiatowej ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa". 

18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej. 
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących 

w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania 

polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy 

Aglomeracji Złotów. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Teresie 

Jakubowskiej.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi 

Kowalskiemu.  

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie 

Kęcińskiej-Kaczmarek. 

23. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu 

nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia 

pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów 

24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

25. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji. 

26. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 18 sierpnia 2020 r. 

do dnia 18 września 2020 r.” w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja z działalności Burmistrza Miasta 

Złotowa w okresie od dnia 18 sierpnia 2020 r. do dnia 18 września 2020 r.” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Interpelacje – zapytania zgłoszone przez radnego Romana Głyżewskiego: 

1. „Gmina Miasto Złotów w roku 1992 wypowiedziała umowę dzierżawy na użytkowanie terenów na 

ogródki działkowe, pomiędzy ul Królowej Jadwigi ul Domańskiego a Kanałem Śmiardowskim (18 

ha.) Teren ten planowany został na budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne z 

możliwością prowadzenia działalności usługowej nieuciążliwej. W roku 2011 dla tego terenu 

uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obecnym bardzo dużym 

zapotrzebowaniu na budownictwo mieszkaniowe w Złotowie należy bezwzględnie w okresie dwóch 

najbliższych lat uregulować sprawy własnościowe części spornych terenów osób fizycznych,  

zabezpieczyć środki finansowe z budżetu gminy na wytyczenie dróg gminnych oraz wewnętrznych, 

uzbrojenie terenu w niezbędne media i sprzedaż wydzielonych działek na budownictwo 

mieszkaniowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.”. 

2. „Obecnie w zakresie prawidłowej realizacji programu nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w 
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Złotowie, według informacji Pani Dyrektor, brak jest w tej placówce oświatowej 3-4 sal lekcyjnych 

dla dzieci z klas 1-3. Proszę Pana Burmistrza o udzielenie informacji w jaki sposób rozwiązany 

będzie ten problem.”. 

3. „W pomieszczeniach piwnicznych obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie występuje duży 

problem w zakresie przesiąkania ścian i fundamentów od wód gruntowych, powoduje to duże 

zniszczenia w konstrukcji nośnej tego budynku (problem ten nie jest załatwiony od kilkudziesięciu 

lat). Pytanie: kiedy sprawa ta zostanie kompleksowo zrealizowana (potrzeba zlecenia fachowej 

ekspertyzy technicznej i wykonania zaleceń, które są niezbędne w celu utrzymania obiektu w 

odpowiednim stanie technicznym na przyszłość)?” 

4. „Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie podjętą w czerwcu br. nadano nazwy dwóm parkom 

na terenie miasta: Park „Słoneczny” i Park „Pamięci”. Kiedy zostaną wykonane odpowiednie 

informacje określające nazwy tych parków na stałe wkomponowane w te obszary? Co dalej z nazwą 

obszaru zielonego nad rzeką Głomią?” 

 

Interpelacja – zapytanie zgłoszone przez radną Aldonę Chamarczuk:  

„W sprawie uporządkowania terenu na placu utwardzonym przy ulicy Szkolnej 7, przy sklepie „Lewiatan” 

poprzez wymalowanie linii wyznaczających miejsca postojowe dla pojazdów (samochodów, motorów). 

Obecnie tylko po jednej stronie placu są wyznaczone linie. Brak wyznaczonych linii na całości powoduje 

zmniejszenie ilości miejsc postojowych.”.  

 

Interpelacja złożona przez radnego Macieja Zająca 

Radny poinformował, że na swoją skrzynkę mailową otrzymał pismo mieszkańca ul. Maćkowiczów w 

Złotowie. Radny odczytał treść ww. pisma:  

„Jestem mieszkańcem ulicy Maćkowiczów w Złotowie. W roku 2017 przeprowadzony został remont ulicy tj. 

wymiana nawierzchni oraz utworzenie chodnika dla pieszych po jednej stronie ulicy. W trakcie konsultacji 

które odbyły się z Panem Burmistrzem przed przebudową ulicy, mowa była o ponownej konsultacji z 

mieszkańcami po oddaniu już gotowych ulic, w celu uzgodnienia, czy ulice takie jak Maćkowiczów i 

Drzymały mają mieć na wyjeździe ustawiony znak D-3 droga jednokierunkowa, a na jej końcu znak B2 

zakaz wjazdu. Ruch jednokierunkowy na tych ulicach, miał poprawić bezpieczeństwo z uwagi na to, że ciąg 

komunikacyjny dla pieszych znajduje się tylko po jednej stronie ulicy, natomiast po drugiej stronie 

parkowane są pojazdy mieszkańców. Pojawił się również głos o tym, by przed wykonaniem nawierzchni 

asfaltowej wymienić stare słupy energetyczne które kruszą się, a ich części betonowe spadają i stwarzają 

zagrożenie. Po oddaniu ulic do użytku takie konsultacje nie odbyły się, słupy nie zostały wymienione przy 

realizacji tego zadania a utworzona droga jest dwukierunkowa. W roku 2017 zwracałem się z prośbą do 

ówczesnej radnej z tego rejonu z prośbą o przeprowadzenie wspomnianej konsultacji z mieszkańcami na 

temat poprawy bezpieczeństwa na osiedlu m.in poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na 

wskazanych ulicach. Sam konsultowałem się z mieszkańcami ulicy Maćkowiczów, czy utworzenie drogi 
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jednokierunkowej, a tym samym poprawienie bezpieczeństwa i komunikacji na ulicy w ich ocenie jest 

potrzebne? Większość pytanych osób wyraziła akces do tego rozwiązania i nie sprzeciwiała się. W związku z 

powyższym przekazałem tę informację z prośbą o zajęcie się tą sprawą. Od radnej, otrzymałem informację, 

że nie ma możliwości utworzenia drogi jednokierunkowej i potrzeby wprowadzania takiego rozwiązania. 

Na dzień dzisiejszy ulica Maćkowiczów zastawiona jest pojazdami po lewej i po prawej stronie, nie tylko 

osobowymi ale również typu bus. Wjeżdżając na ulicę od strony Sanepidu przez parkujące pojazdy po 

prawej stronie nie ma widoczności gdyż jest to zakręt i nie wiadomo, czy jakiś pojazd nie nadjeżdża z 

naprzeciwka. By przejechać ulicą w godzinach popołudniowych, czy wieczornych trzeba wymijać 

zaparkowane pojazdy to z lewej, to z prawej strony. Nadmienić należy, że mieszkańcy po stronie ulicy gdzie 

nie ma chodnika, by dojść do niego, nie mają możliwości wykonanie tego bezpiecznie. Sam obserwuję jak 

moje dzieci przechodzą przez ulicę i nigdy nie wiadomo, czy nie wyjedzie nagle jakiś pojazd z 

zaparkowanego pojazdu przy posesji, który często nie porusza się z prędkością dozwoloną o której mówi 

znak ustawiony przy wjeździe na osiedle (30 km/h). 

Na tą chwilę śmiało mogę stwierdzić że wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, znacznie poprawiłoby 

bezpieczeństwo na ulicy, gdyż pojazdy poruszające się tylko od jednej strony spokojnie mogłyby przejechać 

czy minąć pojazdy zaparkowane przy posesji bez obawy, że nadjedzie pojazd z naprzeciwka. Tak samo 

osoby przechodzące na chodnik ze strony ulicy bez chodnika mogły by się skupić na pojazdach 

nadjeżdżających tylko z jednej strony.  

W trakcie przeprowadzanych przeze mnie  rozmów z mieszkańcami, osoby wspominały i obawiały się by 

zarządca drogi nie ustawił znaku po stronie ulicy gdzie nie ma chodnika B-36, zakaz zatrzymywania i 

parkowania, gdyż i tak nie będą się do niego stosować, a pojazd chcą mieć zaparkowany przy posesji. Dla 

potwierdzenia stanu i tego jak parkowane są pojazdy na ulicy dołączam dokumentację fotograficzną  

potwierdzającą opisywaną sytuację parkujących pojazdów na ulicy. 

Drugą sprawą jest doświetlenie ulicy Maćkowiczów. Chodzi konkretnie o wskazane miejsce na rys nr 1 

gdzie znajduje się połącznie ulicy z nowo utworzonym parkiem i chodnikiem prowadzącym do hali 

sportowej przy Szkoły Podstawowej Nr 2. W godzinach wieczornych chodnik jest niedoświetlony i ta część 

ulicy pozostaje „ciemna”, natomiast w dalszej części park oraz chodniki są oświetlone. Na wysokości 

wspomnianego chodnika znajduje się słup oświetleniowy (oznaczony na rysunku jako istniejący słup 

energetyczny),  do którego wystarczy „dołożyć” element oświetlenia który rozwiązałby sprawę oświetlenia. 

Wspomnieć należy że pozostałe oświetlenie na ulicy montowane jest na takich samych słupach jaki stoi na 

wysokości wspomnianego dojścia do parku. Nawiasem mówiąc park zyskał nazwę, a w całym parku nie ma 

informacji o tym jak się nazywa ten park. 

Zatrzymując się jeszcze we wspomnianym parku mam pytanie, czy park daje możliwość rozszerzenia-

rozbudowy jego części rekreacyjnej? Pytam o to gdyż w ramach budżetu obywatelskiego, chciałbym 

zaproponować powstanie nowego elementu rekreacyjnego usytuowanego w pobliżu istniejącego placu 

zabaw i siłowni. Moje pytanie wynika z tego, że przy którymś z budżetów odrzucono mój projekt z racji 

usytuowania tam gdzie ma przebiegać ścieżka rowerowa. Do dziś dnia nie ma tam ścieżki albo nawet jej 
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namiastki, a projekt został odrzucony.  

Proszę o rozpoznanie opisywanych sytuacji i zainteresowanie się bezpieczeństwem osób mieszkających na 

ulicy Maćkowiczów.”.  

 

Interpelacja radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz:  

„W imieniu mieszkańców budynków przy ul. Nieznanego Żołnierza zlokalizowanych na odcinku od ul. 

Westerplatte do ul. Marii Zientara-Malewskiej, wnoszę o wystąpienie do komisji właściwej do spraw 

związanych z organizacją ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych z wnioskiem o 

wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na wymienionym odcinku ul. Nieznanego Żołnierza polegających 

na utworzeniu strefy zamieszkania oznakowanej oznaczeniem drogowym D-40.  

Wybudowane tu w ostatnich latach dwa budynki wielorodzinne znajdują się w odległości kliku metrów od 

krawędzi drogi. Równocześnie natężenie ruchu drogowego w tym rejonie znacznie wzrosło. Biorąc pod 

uwagę aktualnie obowiązującą dopuszczalną prędkość ruchu stanowi to znaczne niebezpieczeństwo dla 

mieszkańców.  

Należy podkreślić, że dopuszczalna prędkość pojazdu w strefie zamieszkania wynosi 20 km/godz. a 

umieszczone w niej rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami 

ostrzegawczymi. Co nie mniej ważne, ograniczenie prędkości spowoduje również zmniejszenie emisji hałasu 

towarzyszącego ruchowi pojazdów.  

W tej sytuacji realizacja niniejszego wniosku jest zasadna i konieczna dla zapewnienia mieszkańcom 

odpowiednich warunków życiowych, w szczególności związanych z ich bezpieczeństwem.”.  

 

Interpelacje złożone przez radnego Krzysztofa Kulaska:  

1. „Proszę o rozpatrzenie możliwości wykonania przy nowo powstałej części promenady nad 

j. Baba kilku metrów utwardzonej ścieżki celem jej połączenia ze ścieżką rowerową na moście nad 

Głomią.”.  

2. „Proszę o zmianę ustawienia świateł przy al. Mickiewicza na wzór ustawienia świateł przy kościele 

WNMP w Złotowie. Obecne ustawienie świateł powoduje kolejki samochodów i blokowanie ruchu 

samochodowego. Chodzi o skrócenie czasu oczekiwania pomiędzy zapalaniem się światła 

czerwonego dla pieszych a światła zielonego dla pojazdów.”.  

3. „Chciałbym się dowiedzieć jakie plany ma p. Burmistrz związane z Domem Polskim, z tego co mi 

wiadomo dotychczasowi najemcy dostali wypowiedzenie.”.   

 

Interpelacje złożone przez radnego Janusza Justynę:  

1. „Prośba od mieszkańców o mycie kloszy lamp miejskich, szczególnie przy placu Kościuszki. Chodzi 

zarówno o estetykę, jak również pogorszoną jakość światła.”.  

2. „Prośba o lepsze oznakowanie miasta – załącznik od mieszkanki.”.    
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Interpelacje-zapytania złożone przez radnego Stanisława Wełniaka 

Radny poinformował, że w dniu 31 sierpnia br. zwrócił się z 3 interpelacjami do Burmistrza Miasta Złotowa, 

na które zostały udzielone odpowiedzi. Radny dodał, że odpowiedzi na 2 z tych pytań nie są 

satysfakcjonujące:    

1. „Przygotowania dokumentacyjnego budowy ulic Witosa, Kresowiaków, Złotej i ewentualnie ulic 

przyległych do tego terenu, ponieważ w przytoczonej interpelacji zaistniała pomyłka w nazwach 

ulic.”.  

Radny odniósł się do swojej pomyłki z nazwami ulic (zamiast nazwy „ul. Sybiraków” powinna być 

nazwa „ul. Kresowiaków”) zawartej w pierwszej interpelacji na ten temat złożonej w dniu 31 

sierpnia br., którą Burmistrz podkreślił w swojej odpowiedzi. Radny ponowił swoją interpelację, 

ponieważ z jego wiedzy wynika, że takie prace trwały lub trwają w zakresie przygotowania 

dokumentacji technicznej na budowę ulic w tym rejonie miasta tj. ulic: Witosa, Kresowiaków, Złotej 

oraz ulic przyległych. Radny zwrócił się z prośbą o podanie stanu opracowania tej dokumentacji, 

ponieważ z informacji uzyskanych przez radnego sprawa ta została zawieszona ze względu na brak 

koncepcji odwodnienia tego terenu.   

2. „Podania podstawy prawnej albo odpowiedniego upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia 

umowy na wykonanie materiałów niezbędnych do nadawania medalu „Za zasługi dla miasta 

Złotowa”. W przypadku braku takiej podstawy albo upoważnienia proszę o ocenę prawną jakie 

przepisy zostały naruszone i czym one skutkują.”.  

Radny poinformował, że sprawa jest związana ze zdjęciem już po raz drugi projektu uchwały w 

sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Za zasługi dla Miasta Złotowa”. Radny stwierdził, że 

odpowiedź udzielona przez Burmistrza na poprzednie pytanie nie jest satysfakcjonująca, ponieważ 

wynika z niej, że to powołany przez Burmistrza zespół ds. organizacji uroczystości 650-lecia miasta 

podjął decyzję, aby Burmistrz taką umowę podpisał. Radny zwrócił uwagę, że do realizacji ww. 

uchwały powinna Burmistrza zobowiązywać Rada, a nie zespół.    

 

Interpelacje-zapytania złożone przez radnego Jakuba Pieniążkowskiego: 

1. Interpelacja ws. przesadzenia lip z pasa zieleni miejskiej przy al. Piasta w Złotowie:  

„W dniu 18 września br. miało miejsce sadzenie lip na pasie zieleni przy al. Piasta na odcinku od 

Szkoły Muzycznej do Komendy Powiatowej Policji. Jako mieszkańcy alei Piasta wychodzimy do 

Pana z wnioskiem przesadzenia lip w inne miejsce miasta, a w rejonie naszej ulicy zasadzić rośliny, 

wcześniej skonsultowane z mieszkańcami. Konsultacja co do rodzaju nasadzeń mogłaby się odbyć 

przy udziale architekta krajobrazu.  

W ostatnim czasie dokłada Pan starań, by polepszać stan zazielenienia Złotowa, m.in. poprzez nowe 

nasadzenia. Niestety, z przykrością odnotowujemy fakt, że zasadzenie lip, które miało miejsce w tym 

miesiącu na reprezentacyjnej arterii miasta – alei Piasta – nie zostało skonsultowane z mieszkańcami 
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tego rejonu.  

Nasadzenia zostały wykonane z pominięciem naszego zdania. Nie przeprowadzono konsultacji 

społecznych w tej kwestii. O zamiarze przeprowadzenia akcji sadzenia lip nie został poinformowany 

także radny z naszego okręgu. Brak jakiejkolwiek wymiany informacji prowadzi do niesnasek i 

nikomu niepotrzebnych sporów.  

Co więcej identyczne zamiary z sadzeniem lip bez wcześniejszych konsultacji miał Pan burmistrz w 

2018 roku na osiedlu „Za Rzeką”, gdzie mieszkańcy także wyrazili swój dosadny sprzeciw. Znakiem 

dobrej współpracy na linii Burmistrz – mieszkańcy powinna być konsultacja podobnych 

przedsięwzięć na etapie planowania.    

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że nie mamy nic przeciwko ekologicznej akcji bez samochodu i 

sadzeniu drzew w okolicy naszego miejsca zamieszkania, ale takich drzew, które upiększą jedną z 

głównych ulic naszego Złotowa.  

Zachęcamy do skonsultowania z nami zamiaru posadzenia innego rodzaju drzew czy krzewów. Lipy 

natomiast powodują w niedługim czasie ograniczone pole widzenia przy wyjazdach z posesji (a więc 

zostanie zachwiana kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Co więcej Urząd Miejski nie 

potrafi zadbać o już istniejącą zieleń w mieście, w tym chociażby brak podlewania trawników z 

podziemnego systemu nawadniania zainstalowanego przy al. Piasta.  

Ponadto w niedługim czasie zostanie wymieniona zapewne infrastruktura wodociągowa, która 

biegnie wzdłuż nowo zasadzonych lip, co wiązać się będzie z ich zniszczeniem. To nas powinno się 

spytać, czy chcemy więcej drzew i więcej cienia – a co wiąże się z tym – więcej wilgoci w domach. 

Są miejsca w Złotowie gdzie brakuje zieleni i tam powinny znaleźć swoje miejsce nowe nasadzenia. 

Przy okazji należałoby poprzecinać obecne lipy.  

W dobie pandemii uważamy za niecelowe wydatkowanie środków publicznych na zakup lip w 

miejscu, gdzie znajduje się Park Miejski. Park Miejski, w którym do końca 2020 roku pojawią się 

kolejne drzewa w związku z rewitalizacją tego miejsca.  

W związku z powyższym jakie jest stanowisko Pana Burmistrza w przedmiotowej sprawie? 

Wnioskujemy o poważne potraktowanie naszego apelu. Wierzymy, że Pan Burmistrz zmieni zdanie i 

stanie po naszej stronie.”.   

2. „Mieszkańcy zwracają uwagę na problemy jakie napotykają przy zakupie działek budowalnych w 

mieście od Gminy Miasto Złotów. Przy podziale działek miejskich nie jest brana pod uwagę taka 

kwestia jak odprowadzanie wód opadowych. Niejednokrotnie granice działek miejskich wyznaczone 

są po obrysie budynku, które generują konflikty miedzy sąsiadami chociaż właśnie w związku z 

problemem kierowania wody na teren sąsiedni, co jest zabronione. Najdobitniejszym przykładem są 

tereny przy ul. Obrońców Warszawy, gdzie wody opadowe przedostające się w kierunku promenady 

i jeziora Miejskiego spływają przez sąsiednie posesje generując liczne problemy z zalewaniem niżej 

położonych domów.  
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Bardzo proszę w szczególności o reakcję i rozwiązanie problemu odprowadzania deszczówki na 

granicy nieruchomości przy ul. Obr. Warszawy 30 będącej własnością Gminy Miasto Złotów oraz ul. 

Obr. Warszawy 30A.”.        

3. „Na jakim etapie jest przygotowanie do sprzedaży działek miejskich pod budownictwo 

jednorodzinne przy ul. Złotej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Witosa? Kilka lat temu część ogródków 

działkowych na terenie ROD „Wielatowo” od ulicy Witosa zostało przejętych przez magistrat pod 

budowę publicznej drogi. Od tego momentu w zasadzie niewiele się zadziało. Zaledwie jedna 

działka budowlana na tym terenie jest w sprzedaży. W którym roku planuje Pan Burmistrz wystawić 

pozostałe działki w tym rejonie do publicznego przetargu?”.     

4. „Czy materiały sesyjne na 7 dni przed terminem sesji mogą być publikowane na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie – www.bip.zlotow.pl? Otrzymuję sugestie od 

mieszkańców naszego miasta o chęci zapoznania się materiałami sesyjnymi.”.    

  

Punkt 7. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto 

Złotów za I półrocze 2020 roku 

Radni otrzymali „Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto 

Złotów za I półrocze 2020 roku” w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja 

została omówiona na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

W ocenie radnego Stanisława Wełniaka informacja ta jest przedstawiana radnym wraz z debatą w tym 

temacie zbyt późno tzn. 3 miesiące po upływie półrocza roku budżetowego, jednak takie są przepisy prawa 

w tym zakresie. Tym samym przedstawiane informacje są nieaktualne a w części historyczne, ponieważ w 

okresie tego kwartału od zakończenia półrocza dochody i wydatki budżetu były realizowane. Radny 

stwierdził, że te informacje można traktować jako tendencje, które wystąpiły w pierwszym półroczu i które 

mogą ewentualnie wystąpić również w drugim półroczu. Radny dodał, że traktując przedstawione informacje 

jako ww. tendencje należy stwierdzić, że sprawy w mieście idą w dobrym kierunku. Zdaniem radnego, 

obawy z początku roku oraz z przełomu I i II półrocza związane ze stanem epidemii („lockdown”) i 

możliwymi ubytkami w dochodach się nie potwierdziły. Dowodem są dane przedstawione na koniec czerwca 

br. z których wynika, że dochody budżetu zostały wykonane prawidłowo. Informacje na temat realizacji 

dochodów i wydatków są bardzo korzystne w I półroczu. Radny nie sądzi aby w III kwartale uległy 

radyklanej zmianie, ponieważ najprawdopodobniej sprawozdanie BFA za III kwartał będzie podobne jak za I 

półrocze br.  

Radny odniósł się do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego będącego 

przedmiotem dzisiejszej sesji. Zdaniem radnego zaciągnięcie tego kredytu na pokrycie deficytu jest „trochę 

na wyrost”. Z informacji za I półrocze wynika, że gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 4 mln 855 tys. zł 

przy planowanym deficycie w kwocie 11 mln 623 tys. zł i środkach, które zostały do dyspozycji z lat 

poprzednich w wysokości 5 mln 300 tys. zł. Zdaniem radnego można śmiało powiedzieć, że wydatki które są 
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planowane na II półrocze z dodatkowych dochodów tego roku i nadwyżek z lat poprzednich, z pewnością 

wystarczą na pokrycie zawartych wcześniej umów i kosztów zadań przewidzianych do realizacji w II 

półroczu roku budżetowego. Radny stwierdził, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego jest propozycją „na wyrost” w przypadku, jeżeli w ostatnich miesiącach wystąpiłaby 

sytuacja, która nie pozwoliłaby na realizację dochodów. W ocenie radnego wykonanie ww. uchwały nie 

będzie musiało najprawdopodobniej być zrealizowane, jeżeli jest taka propozycja, to uchwałę tą należy 

podjąć. 

W ocenie radnego podejście do finansów gminy jest zbyt zachowawcze w porównaniu z obecnie 

realizowanymi makroekonomicznymi działaniami rządu m.in. minimalizacji oprocentowania lokat. Zdaniem 

radnego, faktycznie nie ma potrzeby trzymania tych środków w budżecie, należy je inwestować cyt. „każda 

złotówka, która jest obecnie nie w obrocie jest po prostu stratą”. Radny zaapelował ponownie o bardziej 

odważne podejście do spraw wydatków budżetu i realizacji zadań własnych gminy, tym bardziej że gmina 

nie ma żadnych powodów do zmartwień, aby jej sytuacja finansowa w najbliższym przewidywalnym czasie 

uległa generalnemu pogorszeniu.    

 

Burmistrz Miasta Złotowa poprosił o zabranie głosu Skarbnika Gminy Miasto Złotów. Burmistrz dodał, że 

przyjmuje ww. apel radnego, jednak należy wysłuchać Skarbnika w zakresie ww. informacji m.in. w sprawie 

kwot deficytu i nadwyżek.  

 

Skarbnik Gminy Miasto Złotów, Pani Jadwiga Skórcz, poinformowała, że na sesję została przygotowana 

prezentacja w zakresie „Informacji Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Miasto Złotów za I półrocze 2020 roku”, jednak jeżeli radni nie mają chęci jej wysłuchania, to Pani Skarbnik 

ustosunkuje się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka. Pani Skarbnik poinformowała, że ww. 

informacja jest sporządzana na dzień 31 sierpnia roku budżetowego. Ze względu na sytuację epidemiczną, 

podobnie jak wiele innych terminów, również ten termin uległ przesunięciu na dzień 30 września 2020 r. 

Pani Skarbnik poinformowała, że Urząd przygotował ww. informację w normlanym, a nie w „covidowym” 

terminie i radni otrzymali tą informację na początku sierpnia br. Pani Skarbnik dodała, że termin 

sporządzenia sprawozdań, na podstawie których opracowuje się informację o przebiegu wykonania budżetu 

gminy za I półrocze upływa w dniu 22 i 23 lipca roku budżetowego. Dodatkowy czas zajmuje sporządzenie 

tej informacji wraz z jej opisem na podstawie dużej ilości danych, które muszą być weryfikowane.         

Pani Skarbnik przedstawiła informację na temat wyniku budżetowego, który został zaplanowany na kwotę 

ponad 11 mln zł, a wykonanie na koniec I półrocza br. wyniosło trochę mniej. Wynika to z tego, że dochody 

zostały wykonane w 54%, jest to zwykła zależność wynikająca z tego, że dochody otrzymywane przez 

gminę z tytułu subwencji i z dotacji przychodzą w poprzednim miesiącu na miesiąc następny. Tym samym 

środki na wydatki oświatowe, które są finansowane w lipcu, wpłynęły do budżetu gminy w czerwcu. 

Podobnie jest ze środkami na świadczenia. W związku z powyższym Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą, 

aby nie patrzeć, że wykonanie dochodów na koniec I półrocza br. wyniosło 54,8%, tylko są to wpływy, które 
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gmina otrzymała wcześniej na wydatki, które zostaną poniesione w późniejszym czasie. Podobna sytuacja 

występuje w przypadku strony wydatkowej budżetu. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie prawie 14 

mln zł, na koniec I półrocza zostało zrealizowane niewiele ponad 1,6 mln zł. W przypadku przelania 

środków z budżetu gminy dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w dniu 30 czerwca br., to wykonanie byłoby o 

4,5 mln zł mniejsze. Pani Skarbnik poinformowała, że w ramach przygotowanej prezentacji miała zamiar 

przedstawić radnym kształtowanie się dochodów gminy oraz odnieść się do wypowiedzi radnego Stanisława 

Wełniaka z sesji czerwcowej w zakresie poziomu wydatków majątkowych tj. braku ich wzrostu w stosunku 

do tego, że budżet gminy powiększył się w ciągu 4-5 lat prawie o 80%. Pani Skarbnik poinformowała, że 

wzrost ten nie wynika ze wzrostu dochodów własnych gminy ale wynika to z tego, że ponad 3-krotnie 

wzrosły dotacje, które wypłaca MOPS w Złotowie. Pani Skarbnik podkreśliła, że to jest ten wzrost, który 

powoduje większą skalę budżetu. Natomiast nie może być to liczone w ten sposób, że przyrost wartości 

budżetu ogółem jest odnoszony do inwestycji. Gmina nie może przeznaczać dotacji na inne cele niż są one 

udzielane. Gdyby gmina mogła dysponować częścią otrzymywanych dotacji i zwiększać poziom inwestycji a 

nie przeznaczać tych środków na cel, na który zostały udzielone, to można by to było tak przedstawiać, ale 

jest to zupełnie błędne liczenie. Następnie Pani Skarbnik odniosła się do formy dokumentu i informacji 

radnego Stanisława Wełniaka, że w poprzednim okresie informacja obejmowała 4 strony, a teraz jest on 

obszerny. Pani Skarbnik poinformowała, że wówczas i obecnie opracowywane były obszerne dokumenty, są 

to po prostu 2 różne rodzaje dokumentów, co radni mogą sprawdzić na stronie internetowej BIP. Pani 

Skarbnik odniosła się również do stwierdzenia, że wydatki gminy na inwestycje kształtują się na poziomie 

otrzymywanych dochodów z PIT. Pani Skarbnik poinformowała o opracowaniu tabeli w ww. zakresie. Pani 

Skarbnik dodała, że powyższa zależność nie występuje, raz te wydatki na inwestycje są większe, raz 

mniejsze, kwoty te różnią się od siebie w milionowych wartościach. Tym samym ww. stwierdzenie o 

zależności tj. że wydatki gminy na inwestycje kształtują się na poziomie otrzymywanych dochodów z PIT 

nie jest prawdziwe. Tabela stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Następnie Pani Skarbnik omówiła temat deficytu i konieczność pokrycia jego części z kredytu. Pani 

Skarbnik stwierdziła, że sytuacja finansowa miasta nie jest zła. Zagrożenie, które wystąpiło w maju i w 

czerwcu br. polegało na tym, że dochody z tytułu udziałów PIT były dużo mniejsze (w maju dochody te były 

o 745 tys. zł mniejsze) i wówczas ryzyko niewykonania budżetu było bardzo duże. To zagrożenie w części 

minęło, aczkolwiek udziały, które obecnie gmina otrzymuje, miesięcznie są o 100-150 tys. zł mniejsze w 

porównaniu do roku ubiegłego. Rekompensują to w części udziały otrzymywane z CIT. Zależność ta 

występuje we wszystkich samorządach, na razie analitycy nie wiedzą z czego to wynika. Podejrzenie jest 

takie, że ewentualne zmiany przepisów CIT estońskiego powodują, że niektóre obroty są ujawniane ale 

faktycznie jest tak, że w odniesieniu do naszego budżetu na 2 mln zł dochodów spodziewanych z tego tytułu, 

w tej chwili wpływ jest na poziomie 2,8 mln zł, do 2,6 mln zł został podciągnięty plan finansowy, a 200 tys. 

zł pozostaje w rezerwie. Pani Skarbnik odniosła się do zachowawczego podejścia do finansów, o którym 

radny Stanisław Wełniak wspomniał w swojej wypowiedzi. Pani Skarbnik nie podziela powyższego poglądu. 

Rzeczywiście obecna sytuacja nie jest najgorsza. Natomiast radni muszą zdać sobie sprawę z tego, że dzięki 
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prowadzeniu finansów przez kilka ostatnich lat, to w tej chwili nie ma konieczności rozmów na temat 

rezygnacji z jakiś inwestycji, rezygnacji z zatrudnienia, czy zmniejszania wynagrodzeń. Tego rodzaju 

sytuacje zdarzają się w samorządach w całym kraju. W budżecie są środki na wkłady własne potrzebne przy 

aplikowaniu o środki zewnętrzne. Sytuacja wyjściowa nie jest taka dobra jak była, ale cały czas nie jest taka 

zła. Pani Skarbnik dodała, że planowane wydatki na rok 2021 są na poziomie dość znacznym, przynajmniej 

jeżeli chodzi o całość naszego budżetu. W tym roku zaplanowano 14 mln zł na wydatki inwestycyjne i na 

razie gmina nie rezygnuje z realizacji żadnej z inwestycji. Pani Skarbnik poinformowała, że istnieje 

ewentualne ryzyko niewykonania 2-3 inwestycji do końca 2020 r. Jednak w przypadku podpisania umów na 

ich realizację, zadania te zostaną ujęte w wydatki niewygasające, tym samym wydatki te 

budżetowo/księgowo zostaną poniesione. Pani Skarbnik stwierdziła, że gmina pod względem finansowym 

jest w miarę bezpieczna. Pani Skarbnik wyraziła zdziwienie pytaniami radnych na temat pożyczek i 

kredytów gminy. Pani Skarbnik poinformowała, że informacja na ten temat jest udzielana co pół roku oraz 

na posiedzeniach komisji. Pani Skarbnik dodała, że informacja na temat zobowiązań zwrotnych 

przedstawiona została w zeszłym miesiącu w zakresie spłacenia i umorzenia części pożyczki. Pani Skarbnik 

poprosiła radnych o zadawanie pytań.    

    

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do zgłaszanych kilka miesięcy temu przez część radnych propozycji 

rezygnacji z realizacji inwestycji m.in. rezygnacji z realizacji zadań w zakresie budżetu obywatelskiego w 

związku z panującą obecnie sytuacją tzn. stanem epidemii. Radny pozytywnie ocenił decyzję Burmistrza w 

sprawie nie wstrzymywania inwestycji miejskich i wyraził nadzieję, że zaplanowane inwestycje zostaną 

zrealizowane do końca roku.   

 

Burmistrz Miasta Złotowa odniósł się do sytuacji związanej z obecnie panującą sytuacją i ponoszeniem 

dodatkowych wydatków w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Utrzymanie 

poziomu inwestycji było związane z udzieleniem pomocy lokalnym przedsiębiorcom w trybie zamówień 

publicznych. Tworzenie popytu ze strony samorządu było istotnym instrumentem pomocy przedsiębiorcom 

w wyjściu z obecnej sytuacji kryzysowej, czego dowodem były liczne oferty w ramach organizowanych 

przetargów dzięki zastosowanym mechanizmom w zapytaniach przetargowych m.in. długiego okresu 

realizacji inwestycji. Tym samym przedsiębiorca mógł podjąć ryzyko wykonania zadania. Burmistrz 

poinformował o utrudnieniach w zakresie realizacji zadań wpisanych do realizacji w tym roku 

nieposiadających dokumentacji jak np. w przypadku ul. Szpitalnej, czy pływalni (system wentylacji). W 

zakresie ul. Szpitalnej decyzją radnych w lutym br. zostało wprowadzone zadanie modernizacji oświetlenia, 

które nie jest własnością gminy tylko firmy Enea Operator. Podobnie jest z ul. Polną, gdzie inwestycje 

realizują firmy Enea (skablowanie linii) i Enea Operator (słupy oświetleniowe). Burmistrz poinformował, że 

proces przejęcia oświetlenia na własność jest procesem bardzo złożonym. Ponadto ze strony Enei jest 

opóźnienie w realizacji inwestycji przy ul. Polnej, w związku z czym wyłoniony przez Urząd wykonawca o 

miesiąc wydłużył termin realizacji tego zadania. Burmistrz dodał, że podobna sytuacja z opóźnieniami 
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występuje w zakresie uzyskania opinii od konserwatora zabytków w związku z realizacją części inwestycji. 

Burmistrz poinformował, że wczoraj uzyskano opinię odnośnie jednego z terenów zielonych, o którą 

zabiegano od czerwca. Burmistrz dodał, że w przypadku realizacji projektu terenów zielonych nie otrzymał 

jeszcze opinii konserwatora zabytków dotyczącej Góry Żydowskiej. Burmistrz poinformował o utrzymaniu 

wysokiego poziomu inwestycyjnego w roku 2021. Burmistrz stwierdził, że nie przewiduje znaczących 

zmniejszeń kwot na wydatki inwestycyjne.                      

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. Tym samym „Informacja Burmistrza Miasta 

Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2020 roku” została przyjęta 

przez Radę. 

 

Punkt 8. Informacja dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w 

roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021 

Radni otrzymali „Informację dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w 

roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2020/2021” w 

materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja dyrektorów szkół podstawowych w Złotowie 

o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2019/2020 oraz o stanie przygotowania placówek do 

nowego roku szkolnego 2020/2021” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 9. Informacja o stanie przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie działań Programu 

„Rozwój Lokalny”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 

- 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 

Radni otrzymali „Informację o stanie przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie działań Programu 

„Rozwój Lokalny”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 

2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021” w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie. Informacja została omówiona na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

  

Burmistrz Miasta Złotowa stwierdził, że uczestnictwo Złotowa w tym projekcie w ramach 50 

wytypowanych z 250 miast jest znaczącym wyróżnieniem. Złotów uczestniczy w II etapie tego projektu 

dzięki posiadanej wizji rozwoju „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. Wizja ta poprzez złożenie wniosku 

aplikacyjnego o kwotę w maksymalnej wysokości 10 mln euro do realizacji w okresie 2 lat jest ogromną 

szansą dla miasta. Proces konsultacji społecznych, diagnoza, opracowanie konkretnych działań 

odpowiadających na nasze potrzeby jest jednym z najważniejszych elementów tego procesu. Burmistrz 

wyraził nadzieję na zwiększenie zaangażowania radnych w tym projekcie. Burmistrz dodał, że w 

spotkaniach organizowanych w tym projekcie wzięła udział znikoma reprezentacja radnych m.in. dlatego 

punkt dotyczący informacji w tej sprawie został wprowadzony do porządku sesji w celu zapoznania radnych 
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odnośnie jego realizacji m.in. w zakresie diagnozowania problemów miasta i planowanych działań. 

Problemy zdiagnozowane podczas realizacji projektu są udokumentowane ankietami przeprowadzonymi 

wśród przedsiębiorców, szkół czy mieszkańców, każdy punkt wynika z prowadzonej procedury uzgodnień, 

konsultacji, ma swoją siłę, wagę i wycenę. W ramach prac i opracowywania materiałów w zakresie realizacji 

projektu Urząd uzyskał dostęp do nowoczesnych narzędzi, z których dotychczas nie mogliśmy korzystać np. 

systemu analiz samorządowych tj. możliwości porównania potencjału Złotowa z innymi miastami, czy 

uzyskanie dostępu do danych ZUS, KRUS czy urzędu skarbowego. Burmistrz podkreślił, że dzięki temu 

widzimy, że Złotów posiada bardzo wysoki poziom z porównywalnymi miastami w zakresie wydatków na 

pomoc społeczną. To jest bardzo istotna informacja dotycząca realizowania przez MOPS w Złotowie 

świadczeń na tak wysokim poziomie. Z przeprowadzonych analiz wynika słaba dostępność do mieszkań w 

mieście. Burmistrz odniósł się do zdjęcia przez radnych z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia m.p.z.p. dla obszaru ul. Rogatki i ul. Przechodniej. Zdaniem Burmistrza nie są to 

nowoczesne działania tj. rezygnacja z takich aktywności jak budżet obywatelski, czy sposobów 

kompleksowego zagospodarowania przestrzeni w celu rozwiązania problemu słabej dostępności mieszkań. 

Burmistrz poinformował, że Prezes ZTBS posiada zamierzenia względem ww. terenu, na którym planuje 

wykonać 100 mieszkań, na które popyt jest ogromy. Burmistrz dodał, że w ostatnim naborze na 15 lokali 

mieszkalnych wpłynęło prawie 50 wniosków. Burmistrz podkreślił, że mamy wyraźny sygnał potwierdzający, 

że należy budować i w projekcie budżetu na rok 2021 znajdzie się budowa kolejnego budynku komunalnego, 

ponieważ przydziały z zasobu komunalnego gminy uzupełniają ofertę mieszkań na rynku wolnym i 

deweloperskim. Chodzi o zróżnicowaną strukturę majątkową mieszkańców w przypadku ubiegania się o 

nowe lokale mieszkalne. Stąd konieczność rozbudowy i odtworzenia zasobu znajdującego się w dyspozycji 

MZGL.  

Burmistrz poinformował, że w związku ze zmianami demograficznymi w zakresie struktury wieku, 

dysponujemy danymi przedstawiającymi odpływ młodych ludzi i obrazującymi proces starzenia się 

społeczeństwa. Burmistrz podkreślił, że ww. problemy demograficzne wymagają innego zaangażowania i 

podejścia miasta do tych zagadnień. Burmistrz poinformował, że w kwestii edukacji stwierdzono brak 

horyzontu/odniesienia w zakresie kształcenia na poziomie ponadpodstawowym. Burmistrz dodał, że lokalni 

przedsiębiorcy mogą zatrudnić absolwentów szkół ponadpodstawowych np. jedna z lokalnych firm może 

zaoferować 80 miejsc pracy, a obecnie zatrudnia pracowników z Ukrainy. Przedsiębiorca ten mógłby przyjąć 

na staż uczniów z lokalnych szkół ponadpodstawowych, a następnie zapewnić im miejsca pracy. Burmistrz 

zwrócił uwagę, że problemem systemu edukacji i kształcenia odpowiednich kadr w zależności od aktualnych 

potrzeb rynku jest również rozdział kompetencji pomiędzy jednostkami samorządowymi. Innym problemem 

podniesionym przez mieszkańców jest niski poziom opieki zdrowotnej.  

Kolejnym problem jest dalszy rozwój miasta w wymiarze przestrzennym tj. problem „duszenia się gminy”. 

Miasto Złotów jest otoczone gminą wiejską, stąd konieczność wspólnej dyskusji o rozwoju ponadlokalnym. 

Burmistrz dodał, że będzie zmierzał do tego, aby w przedmiotowym wniosku znalazło się porozumienie o 

wspólnym ponadlokalnym rozwoju, głównie w zakresie promocji i turystyki, zarówno z powiatem jak i 
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Gminą Złotów ze względu na zbieżność interesów m.in. w zakresie poprawy komunikacji zewnętrznej, 

poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych, przeciwdziałanie złej jakości wód w jeziorach i rzece. 

Burmistrz poinformował, że ostatnie pół roku było czasem intensywnej pracy pracowników Urzędu, 

przeprowadzono wiele konsultacji i zorganizowano wiele spotkań, których wynikiem jest merytoryczne 

opracowanie wielu zagadnień. W zakresie sportu i infrastruktury sportowej nastąpiło porozumienie z 

lokalnymi środowiskami sportowców w zakresie rodzaju inwestycji, których należy dokonać w celu 

dalszego rozwoju klubów i stowarzyszeń sportowych. Ponadto w wyszczególniono dyscypliny wymagające 

dodatkowego wsparcia jak np. nowa przestrzeń do działania dla złotowskiego race running.  

Burmistrz podkreślił, że nowa wizja miasta Złotowa brzmi „neutralny dla klimatu”, stąd m.in. będziemy 

sadzić drzewa, ponieważ jest to jeden z naturalnych czynników, który musi funkcjonować w naszym 

środowisku, aby zneutralizować nasz wpływ na środowisko naturalne. Miasto Złotów ma być atrakcyjne pod 

kątem usług zdrowotnych i aktywnego wypoczynku. Nie chodzi o inwestowanie w parki rozrywki czy 

innego tego typu atrakcje ale o dbanie o czystość jezior i zieleni, jako atrakcyjnego miasta do życia, nauki i 

pracy. Burmistrz dodał, że ważnym czynnikiem w rozwoju miasta jest zwracanie uwagi na Złotów jako 

centrum historycznej Krajny. Burmistrz poinformował o kilku przypisanych strategicznych celach, z którymi 

radni mogli zapoznać się w ww. opracowaniu. Burmistrz stwierdził, że przedstawiona wizja rozwoju została 

pozytywnie odebrana przez mieszkańców podczas konsultacji przeprowadzonych w czasie wyborów 

prezydenckich. Burmistrz dodał, że do dnia 30 października br. wniosek musi zostać złożony, obecnie trwa 

etap wyboru zgłoszonych przez mieszkańców przedsięwzięć. Zostało zgłoszonych ponad 150 pomysłów na 

działania, które są grupowane w obszary tematyczne. Każde przedsięwzięcie jest analizowane pod katem 

celowości, możliwości realizacji i musi ściśle wpisywać się w odpowiedź na pytanie, jak to działanie 

rozwiązuje dany problem. Burmistrz dodał, że będzie informował radnych o złożeniu wniosku i etapach jego 

weryfikacji. Burmistrz podkreślił, że niezależnie od rozpatrzenia tego wniosku, przeprowadzone konsultacje 

i analizy wzbogaciły myślenie o mieście i jego nowoczesnym rozwoju, co już jest pozytywną stroną tego 

projektu.  

Burmistrz poinformował, że równocześnie realizowane są inne przedsięwzięcia projektowe ze środków 

zewnętrznych. Burmistrz dodał, że dzisiaj podpisał 2 projekty, pośrednio związane z Funduszami 

Norweskimi. Jeden z tych projektów dotyczy pozyskania z rządowego programu inwestycji lokalnych kilku 

milionów zł na działania związane z oczyszczaniem powietrza w mieście, na kompleksową modernizację 

zasobów MZGL w Złotowie w zakresie likwidacji palenisk, pieców kaflowych (ok. 100 szt.) i podłączenia 

do ciepła systemowego, czy zastosowania innych alternatywnych rozwiązań dla klasycznego ogrzewania. 

Pierwszym etapem jest wprowadzenie zmian w budynkach należących do zasobu komunalnego gminy, 

proces ten łącznie z przeprowadzeniem termomodernizacji został wyceniony na kwotę 1,6 mln zł. Drugi 

wniosek dotyczy realizowanego przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie projektu i możliwości uzyskania 

dofinasowania na tą realizację z ww. programu na pokrycie wkładu własnego gminy.  
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Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że jako jeden z nielicznych radnych w bardzo znikomym stopniu 

uczestniczył w procesie opracowywania tego wniosku. Radny docenił pracę i zaangażowanie Burmistrza 

oraz pracowników Urzędu Miejskiego w ww. zakresie. Radny dodał, że z jego informacji wynika, że inne 

miasta korzystały z pomocy zewnętrznej przy opracowywaniu wniosku. Z 53 miast aplikujących, 

dofinansowanie otrzyma tylko 15. Radny stwierdził, że na szczególne docenienie zasługuje Zastępca 

Burmistrza, ponieważ jest autorem tego działania. Radny stwierdził, że w przypadku, jeżeli miastu nie uda 

się otrzymać dofinasowania, to wykonana praca nie pójdzie na marne, ponieważ opracowane dokumenty 

mogą być dalej wykorzystane. Wniosek jest efektem pracy nie tylko Urzędu, ale i mieszkańców miasta, 

którzy zgłosili swoje pomysły, które należy wykorzystać.                                                        

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. Tym samym „Informacja o stanie przygotowań do 

złożenia wniosku o dofinansowanie działań Programu „Rozwój Lokalny”, w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

2014-2021”  została przyjęta przez Radę.  

 

Punkt 10. Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok w 

materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 

głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2020 rok. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. 

uchwałę. 

 

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2020-2025 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2020-2025 w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany 

na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 

głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 

głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w materiałach dot. XXI 

sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie. Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 

głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. W wyniku głosowania Rada 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła 

ww. uchwałę. 

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX.166.2020 w sprawie określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2020/2021 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX.166.2020 w sprawie określenia średnich cen 

jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 2020/2021 w materiałach dot. XXI sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
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Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XX.166.2020 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Złotów na rok szkolny 

2020/2021. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 10 minutową przerwę. Po zakończeniu przerwy o godz. 17.00 

obrady Rady Miejskiej zostały wznowione.  

 

Punkt 14. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego 

nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną   

Radni otrzymali wykaz uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 

położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną w materiałach dot. XXI 

sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Uwagi były omawiane na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że łącznie zostało zgłoszonych 49 uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 

Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną. Natomiast obecnie Rada rozpatruje uwagi, 

których Burmistrz Miasta Złotowa nie uwzględnił.   

Radni nie zgłosili pytań i zastrzeżeń do ww. uwag.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa. Komisja Finansów, Budżetu 

i Gospodarki Miejskiej odrzuciła ww. uwagi i tym samym podtrzymała stanowisko Burmistrza. Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta oraz Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 

Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej również nie uwzględniły ww. uwag.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta 

Złotowa uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. 

Słoneczną:     
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Uwaga 1 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 11 marca 2020 r.  

„Prosimy o wyłączenie z planu działki nr 5/5, która była wydzielona i kupiona dla powiększenia działki 

1125/1, obecnie użytkujemy jako ogród.”: 

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych,  

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych,   

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi.  

 

Uwaga 2 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 20 kwietnia 2020 r.  

„Zmianę § 15 pkt 1 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. 

Słoneczną w ten sposób, że zamiast przeznaczenia podstawowego: terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, przeznaczeniem podstawowym będą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 

usługowej, usługowo – mieszkaniowej.”  

Burmistrz Miasta Złotowa uwzględnił ww. uwagę w części dot. dz. nr 32/5, 32/6 i 32/7.  

Burmistrz Miasta Złotowa nie uwzględnił ww. uwagi w stosunku do dz. nr 32/8 i 32/9. 

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych,  

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych,   

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi.  

 

Uwaga 3 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 20 kwietnia 2020 r.  

„Zmianę § 15 pkt 2 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. 

Słoneczną w ten sposób, że zamiast budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej zmienić na budynki 

mieszkalne w zabudowie szeregowej lub usługowej, usługowo – mieszkaniowej.”  

Burmistrz Miasta Złotowa uwzględnił ww. uwagę w części dot. dz. nr 32/5, 32/6 i 32/7.  

Burmistrz Miasta Złotowa nie uwzględnił ww. uwagi w stosunku do dz. nr 32/8 i 32/9. 

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych, 

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi.  

 

Uwaga 4 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 20 kwietnia 2020 r.  

„Zmianę § 15 pkt 7 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone pomiędzy ul. 8 Marca a al. Rodła oraz miedzy ul. Promykową a ul. 
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Słoneczną w ten sposób, że zamiast maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,4 zmienić na 

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 0,7.”  

Burmistrz Miasta Złotowa uwzględnił ww. uwagę w części dot. dz. nr 32/5, 32/6 i 32/7.  

Burmistrz Miasta Złotowa nie uwzględnił ww. uwagi w stosunku do dz. nr 32/8 i 32/9. 

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych,  

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Uwaga 5 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 20 kwietnia 2020 r.  

„Zmianę § 15 pkt 10 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone pomiędzy ul. 8 Marca a al. Rodła oraz miedzy ul. Promykową a ul. 

Słoneczną w ten sposób, że nieprzekraczalna linię zabudowy  dla działki nr 32/5 od strony ulicy Promykowej 

wyznaczyć w odległości 6 m od krawędzi jezdni.”  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych,  

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Uwaga 6 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 21 kwietnia 2020 r.  

„Sprzeciwiam się przeznaczeniu działek o nr ewidencyjnych 32/7, 33/10 i 33/9 na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i wnoszę o uwzględnienie w planie zagospodarowania przestrzennego 

możliwości wykonania na terenie działek których jestem właścicielem (tj. dz. nr 33/10, 33/9, 32/7), 

zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej wolnostojącej zgodnie ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy w dniu 09.08.2019 r., możliwość realizacji takiej zabudowy na działkach, będzie 

stanowiła kontynuację tego rodzaju zabudowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów, a 

mianowicie na działkach o nr 32/11, 32/14, 33/5, 33/6, 33/12 i 563, a zatem realizacja kolejnej inwestycji 

tego rodzaju nie zburzy ukształtowanego w okolicy ładu przestrzennego; odmienne przeznaczenie terenu 

oceniam jako niczym nieuzasadnione ograniczenie prawa własności w postaci możliwości decydowania o 

sposobie zagospodarowania terenu; brak jest przy tym interesu publicznego, który uzasadniałby ingerencję w 

sferę wykonywania własności w sposób w jaki czyni to organ planistyczny.  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 11 radnych, 

- „wstrzymało się od głosu” - zagłosował 1 radny. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 
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Uwaga 7 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 16 czerwca 2020 r.  

„Informuję, że działka o numerze 5/6 stanowiąca własność (…) została zakupiona na powiększenie działki o 

numerze 1126 i nie może być uwzględniana w planowaniu przestrzennym pod zabudowę w obszarze innych 

działek.”  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych, 

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Uwaga 8 – wniesiona przez osoby fizyczne w dniu 17 września 2020 r.  

„Wnoszę o zmianę §15 pkt 11 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości położone pomiędzy ul. 8 Marca a Al. Rodła oraz między ul. 

Promykową a ul. Słoneczną w ten sposób, że zamiast dach płaski wysokość do 8.0 m zmianie na dach płaski 

wysokość do 10.0 m.”  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych, 

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Uwaga 9 – wniesiona przez osoby fizyczne w dniu 17 września 2020 r.  

„Dopisać §15 pkt 16 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego  nieruchomości położone pomiędzy ul. 8 Marca a Al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. 

Słoneczną w ten sposób, że dopuszcza się wysuniecie do 2 m przed nieprzekraczalną linię zabudowy od 

strony ulicy Promykowej, części budynku takich jak okapy, gzymsy, wykusze, balkony, schody”  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych, 

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Uwaga 10 – wniesiona przez osoby fizyczne w dniu 17 września 2020 r.  

„Dopisać §16 pkt 16 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa 

obejmującego nieruchomości położone pomiędzy ul. 8 Marca a Al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. 

Słoneczną w ten sposób, że dopuszcza się wysunięcie do 2 m przed nieprzekraczalna linię zabudowy od 

strony ulicy Słonecznej i Promykowej, części budynku takich jak: okapy, gzymsy, wykusze, balkony, 

schody”  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych,  



Protokół Nr XXI.2020 z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 września 2020 r. 

 

29 

 

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Uwaga 11 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 18 września 2020 r.  

„Ponownie sprzeciwiam się wskazanemu w projekcie przeznaczeniu działek o nr ewidencyjnych 32/7, 33/10 

i 33/9 – działki te zostały zakwalifikowane jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej 

lub mieszkaniowo – usługowej (MN/U), co uniemożliwi dokonanie na tym terenie zabudowy mieszkalnej 

wielorodzinnej. Wnoszę zatem o zmianę przeznaczenia tych terenów na budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne, dająca możliwość wykonania na terenie działek których jestem właścicielem (tj. dz. nr33/10, 

33/9 i nr 32/7), zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej wolnostojącej zgodnie ze złożonym wnioskiem o 

wydanie decyzji o warunkach zabudowy w dniu 09.08.2019 r., możliwość realizacji takiej zabudowy na 

działkach będzie stanowiła kontynuację tego rodzaju zabudowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie 

tych terenów, a mianowicie na działkach o nr 32/11, 32/14, 33/5, 33/6, 33/12 i 563, a zatem realizacja 

kolejnej inwestycji tego rodzaju nie zburzy ukształtowanego w okolicy ładu przestrzennego, a stwierdzam 

jednocześnie, że funkcja ta jest zgodna z obecnym przeznaczeniem przedmiotowego terenu w 

obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wskazuję i 

podkreślam, że zmianę przeznaczenia terenu oceniam jako przekroczenie granic przysługującego gminie 

władztwa planistycznego, albowiem czynione jest bez zachowania zasady proporcjonalności i w oderwaniu 

od słusznych interesów właściciela gruntu objętego projektem i to bez wyraźnej potrzeby ze względu na 

wartości wyżej cenione za jakie uważa się interes publiczny, bezpieczeństwo państwa, czy też wymagania 

ochrony środowiska. Zmiana przeznaczenia terenu nie jest niezbędna dla zapewnienia ww. celów, a zatem 

należy przyjąć, że organ planistyczne dopuścił się nadużycia swego władztwa, naruszając konstytucyjne 

prawo własności.”  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych,  

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych,  

- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Uwaga 12 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 18 września 2020 r.  

„Ponadto wskazuję, że projekt planu należy uznać za wadliwy, albowiem zapisy planu nie definiują 

wskazanych w planie określeń, w szczególności nie definiują w jaki sposób dla wskazanych terenów należy 

określać wskaźniki powierzchni oraz intensywności zabudowy. Aktualnie w obowiązujących przepisach nie 

ma definicji powyższych określeń, a jednocześnie  brak zdefiniowania ich w treści zapisów planu rodzić 

będzie poważne wątpliwości interpretacyjne podczas procesu projektowania  jak i uzyskiwania pozwolenia 

na budowę.”  

- „za” uwzględnieniem uwagi - nie zagłosował żaden z radnych, 

- „przeciw” uwzględnieniu uwagi - zagłosowało 12 radnych,  
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- „wstrzymało się od głosu” - nie zagłosował żaden z radnych. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska nie uwzględniła ww. uwagi. 

 

Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła 

oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną ze "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa" 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz 

między ul. Promykową a ul. Słoneczną ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa" w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był 

omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego 

nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną ze 

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa".  

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. 

Promykową a ul. Słoneczną 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową 

a ul. Słoneczną w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 
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Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone między ul. 8 

Marca a al. Rodła oraz między ul. Promykową a ul. Słoneczną.  

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy 

ul. Kwiatowej ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa" 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. 

Kwiatowej ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa" w 

materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 

zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego 

nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej ze "Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa".  

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej 
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Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 położone przy ul. Kwiatowej w materiałach 

dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości nr ew. 33/8 i nr ew. 33/11 

położone przy ul. Kwiatowej.  

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Radny Roman Głyżewski po zakończeniu bloku głosowań w sprawie uchwalenia ww. miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego odniósł się do problemów związanych z budownictwem mieszkaniowym 

na terenie miasta. Zdaniem radnego na tych terenach, które są w pełni uzbrojone szybko są realizowane 

inwestycje mieszkaniowe dla dobra mieszkańców, jak zgodnie z interesami deweloperów. Radny zwrócił 

uwagę, że są w mieście tereny, które miały opracowane plany np. jak obszar 100 ha osiedla „Zamkowego”. 

Radny dodał, że nikt z mieszkańców nie przypuszczał, że na tym terenie dedykowanemu pod zabudowę 

jednorodzinną może powstać budynek wielorodzinny. Radny stwierdził, że wybudowanie tego rodzaju 

budynku rodzi wiele problemów m.in. w zakresie liczby miejsc parkingowych dla mieszkańców tego rodzaju 

budynków. Radny podkreślił, że miasto musi posiadać porządek architektoniczny. Ponadto należy szanować 

dotychczasowych mieszkańców danego terenu, którzy od kilkudziesięciu lat zamieszkują to osiedle, na 

którym zgodnie z poprzednio obowiązującym m.p.z.p. działki budowalne zostały określone jako zabudowa 

jednorodzinna szeregowa, bliźniacza, zwartą z działalnością usługową nieuciążliwą. Radny podziękował, że 

Burmistrz przychylił się do decyzji mieszkańców w sprawie 120 metrowej drogi Mozolewskiego łączącej al. 

Rodła z ul. Kwidzyniaków. Radny odniósł się do zgłoszonej przez siebie interpelacji dotyczącej terenu 

pomiędzy ul. Królowej Jadwigi i ul. Domańskiego a Kanałem Śmiardowskim (o pow. 18 ha) i konieczności 

uruchomienia tego obszaru dla potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Złotowa zgodnie z opracowanym 

m.p.z.p.      
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Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin 

wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji 

zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i 

granicy Aglomeracji Złotów 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin 

wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania 

polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji 

Złotów w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniach 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że nie był obecny na posiedzeniu komisji i nie posiada pełnych 

informacji odnośnie ww. projektu uchwały. Radny dodał, że z uzasadnienia do tego projektu nie wynika 

żadna ocena merytoryczna wprowadzonych zmian w aglomeracji Złotów. Projekt zawiera tylko formalne 

uzasadnienie, zgodnie z którym dotychczasowa uchwała w sprawie aglomeracji jest ważna do końca grudnia 

2020 r. i tym samym należy przedłużyć jej funkcjonowanie i stąd inicjatywa podjęcia tej uchwały. Radny 

zadał pytanie, dlaczego w dotychczasowej uchwale proponowane w ww. projekcie do włączenia tereny nie 

były objęte poprzednią uchwałą? Czy w dotychczas obowiązującej wersji były objęte tereny Gminy Złotów, 

a jeżeli były takie tereny, to jakie? Radny dodał, że w poprzednim okresie uchwała w sprawie aglomeracji 

była związana z możliwością uzyskania dofinasowania realizacji zadań wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Radny zadał pytanie, kto był inicjatorem wprowadzanych zmian, miasto czy gmina? Jest to istotne, ponieważ 

wszelkie koszty związane z wprowadzeniem tych zmian tj. poszerzenia granic tej aglomeracji będzie 

ponosiło miasto. Radny zadał pytanie, jaki miasto będzie miało interes z wprowadzenia tych zmian? W 

ocenie radnego, przy założeniu, że cały czas możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w 

ramach aglomeracji istnieje tylko w okolicznościach, kiedy ta aglomeracja spełnia określone przepisami 

warunki, to jest to działanie na szkodę miasta. Poprzez podjęcie tej uchwały istnieje możliwość 

dofinansowania terenów gminnych na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej, a z drugiej strony Gmina 

Złotów pobiera od Gminy Miasto Złotów kilkaset tys. zł rocznie z tytułu podatku od nieruchomości za 

oczyszczalnię ścieków. Radny poprosił o wyjaśnienie powodów podejmowania tej uchwały.  

 

Burmistrz Miasta Złotowa poprosił o wypowiedź w tej sprawie Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie, Panię Sylwię Muzioł. Burmistrz 

poinformował, że uchwała ta jest dokumentem obowiązkowym i współpraca z Gminą Złotów odbywa się w 

zakresie dostarczania wody i odbiorze ścieków, co jest w interesie miasta. Ważne jest aby w tym dokumencie 

wykazywać obsługiwanie nieruchomości przez tą infrastrukturę. Burmistrz dodał, że dokument ten służy 

pozyskiwaniu dofinansowania. Interesem miasta jest aby przy stałych kosztach funkcjonowania oczyszczalni 

przyjmować ścieki do naszej instalacji, która ma znacznie większą wydajność niż obecnie jest obsługiwana. 

Istnieje możliwość przyłączenia nowych nieruchomości, na co pozwalają przepisy w przypadku rozwiązania 
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tzw. hurtowego zrzutu ścieków. Instalację wybudowano na terenie sąsiedniej Gminy Złotów i ten hurtowy 

zrzut odbywa się do naszej sieci. Interesem miasta jest obniżanie kosztów funkcjonowania infrastruktury 

poprzez pobieranie opłaty za odbiór ścieków i dostarczanie wody do przyłączonych nieruchomości.   

 

Pani Sylwia Muzioł poinformowała, że na posiedzeniach komisji radni nie zgłaszali uwag i pytań w 

zakresie ww. projektu uchwały. Na zgłoszone uwagi i pytania szczegółowych odpowiedzi udzieliłaby Prezes 

Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Pani Kierownik poinformowała, że inicjatywa przygotowania 

projektu niniejszej uchwały spowodowana była zmianami w prawie. Obecnie obowiązująca uchwała Rady 

Miejskiej w Złotowie w sprawie aglomeracji z 2016 r. musi zostać zmieniona poprzez likwidację 

dotychczasowej aglomeracji i ustalenie/wyznaczenie jej aktualnego obszaru. Uchwała z 2016 r. obejmowała 

obszar Gminy Złotów tj. miejscowość Święta. Obecnie w związku ze zmianą przepisów procedowany jest 

nowy dokument i do aglomeracji wprowadzany jest stan faktyczny tzn. te tereny, które fizycznie MZWiK Sp. 

z o. o. w Złotowie obsługuje jeżeli chodzi o odbiór ścieków z terenu Gminy Złotów. Obszary/działki Gminy 

Złotów obsługiwane przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie są wymienione w projekcie uchwały. Chodzi o 

przyjęcie miejscowości z terenu Gminy Złotów zgodnie ze stanem faktycznym. Pani Kierownik 

poinformowała, że zgodnie z przepisami każda gmina musi przyjąć uchwałę w sprawie aglomeracji do 2020 

r.   

 

Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka cyt. „Gmina znowu gra na dobroci miasta”. Radny podkreślił, że 

nie chce wprowadzać negatywnych stosunków pomiędzy samorządami gminy. Radny zadał pytanie, jaki 

miasto ma interes w tej sprawie z uwagi na wybudowanie oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej z podatków i środków mieszkańców miasta? Gmina pobiera opłaty za sprzedaż 

swoich gruntów i ewentualnie swoich mieszkańców poza terenem miasta, a nasz zakład wodociągów i 

kanalizacji buduje sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenach gminy. W ocenie radnego jedynym 

powodem dla włączenia gruntów Gminy Złotów w obszar aglomeracji jest to, że koszty stałe 

funkcjonowania MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie są wysokie i należy sprzedawać wodę na teren gminy i 

przyjmować ścieki z terenu gminy. Dodatkowo to miasto Złotów ma ponieść koszty związane ze zmianą tej 

aglomeracji tj. koszty realizacji tej uchwały. Radny stwierdził, że nie widzi w przyjęciu tej uchwały żadnego 

interesu dla Gminy Miasto Złotów, wręcz przeciwnie radny uważa, że cyt. „trzeba dążyć do współpracy z 

sąsiadami, żyć z nimi w zgodzie ale nie można być skubanym”. Według radnego ww. projekt uchwały jest, 

nieprawidłowy, niecelowy i szkodliwy dla miasta.  

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że podjęcie tej uchwały nie wiąże się z żadnymi kosztami. Radny 

poinformował, że niektóre sąsiadujące z gminą obszary są obsługiwane przez miejskie wodociągi i 

oczyszczalnię ścieków, ponieważ nie ma innej możliwości takiej obsługi lub jest to opłacalne. Radny dodał, 

że nie zauważył w żadnych dokumentach, aby gmina finansowała wodociągi albo miasto. Tym samym w 

budżecie miasta nie można zapisać finansowania sieci, które nie są na terenie naszego miasta. Kosztów 
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związanych z budową sieci na tych terenach ani miasto, ani MZWiK nie ponoszą. Natomiast korzyścią 

takiego rozwiązania jest to, że oczyszczalnia ma więcej dostawców ścieków, czyli im dostawców będzie 

więcej tym lepiej z uwagi na w części stałe koszty obsługi oczyszczalni. W ocenie radnego koleni dostawcy 

ścieków powodują większe przychody, zdecydowanie większe niż koszty. Wskazany jest rozwój tej sieci aby 

oczyszczalnia lepiej funkcjonowała, co wpłynie na obniżenie kosztów.  

    

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do radnego Stanisława Wojtunia o wytłumaczenie 

przytoczonego zapisu z projektu uchwały: „Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego 

Porozumienia ponosi Gmina Miasto Złotów. Gmina Złotów nie będzie zobowiązana do dokonania na rzecz 

Gminy Miasto Złotów zwrotu ponoszonych przez nią wydatków z tytułu wykonywania niniejszego 

Porozumienia.”. Zastępca Burmistrza poinformowała, że chodzi o koszty opracowania dokumentów. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz dodał, że w przytoczonym wyżej zapisie nie ma stwierdzenia o 

opracowaniu dokumentów. Radny poprosił o wytłumaczenie ww. zapisu projektu uchwały. Pani Sylwia 

Muzioł ponownie poinformowała, że do podjęcia ww. uchwały obliguje prawo, tak jak każdą inną gminę w 

kraju. Uchwałę taką też przyjmuje Gmina Złotów, która obejmuje mieszkańców Gminy Złotów, od których 

ścieki są odbierane przez zakład wodociągów i kanalizacji obsługujący tą gminę. W projekcie uchwały i w 

dokumencie aglomeracji miasta będą ujęci mieszkańcy Złotowa i niewielki procent mieszkańców całości 

aglomeracji będą stanowić mieszkańcy wymienionych miejscowości Gminy Złotów jak Święta, 

Dzierzążenko czy Stawnica, których ścieki odbiera MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Pani Kierownik 

poinformowała, że koszt opracowania dokumentu dotyczącego aglomeracji wynosi 8 tys. zł. Pani Kierownik 

podkreśliła, że ww. dokument tylko w niewielkim procencie obejmuje mieszkańców Gminy Złotów. MZWiK 

Sp. z o. o. w Złotowie ma zyski z odbioru ścieków z terenu Gminy Złotów, ale nie może inwestować w 

infrastrukturę na tym terenie, tylko odbiera fizycznie te ścieki. Pani Kierownik poinformowała, że 

sprawozdania z odbioru ścieków kontrolowane przez Wody Polskie zawierają informacje na temat odbioru 

ścieków z miejscowości z terenu Gminy Złotów i tym samym ten projekt uchwały sankcjonuje stan 

faktyczny. Wcześniej ścieki również były odbierane z terenu Gminy Złotów, w poprzednim dokumencie z 

2016 r. miejscowość Święta była tam wykazana. Wówczas przepisy nie zobowiązywały do zawarcia tego 

rodzaju porozumienia. Z obecnie obowiązujących przepisów wynika, że jeżeli gmina odbiera ścieki z terenu 

sąsiedniej gminy, to obydwie gminy muszą zawrzeć takie porozumienie.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy wymienione w projekcie uchwały działki z terenu Gminy 

Złotów już obecnie są objęte dostawami wody i odbiorem ścieków? W odpowiedzi Pani Kierownik 

poinformowała, że z tych nieruchomości MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie odbiera ścieki tzn. już są objęte. 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy odbiór ścieków z tych nieruchomości stał się bez 

przedmiotowego projektu uchwały? Pani Kierownik poinformowała, że uchwały w sprawie aglomeracji się 

aktualizuje. Radny zadał pytanie, czy MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie mógł zgodzić się na odbiór ścieków z 

tych działek i dostarczanie wody bez tej uchwały zmieniającej? W odpowiedzi Pani Kierownik 
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poinformowała, że zakład mógł to zrobić i właśnie obecnie jest czas na to, aby uregulować ten stan 

faktyczny w uchwale zmieniającej granicę aglomeracji, której projekt najprawdopodobniej zostanie 

przedstawiony na sesję październikową. Natomiast obecnie procedowana uchwała dotyczy tylko wzoru 

porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy 

Miasto Złotów i Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Złotów i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów. Radny stwierdził, że obecnie 

procedowany projekt uchwały zawiera wzór porozumienia pomiędzy Gminą Złotów a Gminą Miasto Złotów 

i jego zdaniem z tego porozumienia jasno wynika, że cyt. „miasto jest na straconej pozycji”. Zastępca 

Burmistrza w odpowiedzi radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi poinformowała, że porozumienie 

dotyczy opracowania aglomeracji i koszty, o które radny zapytał dotyczą opracowania tego dokumentu, a jest 

to nasz dokument i trudno, aby Gmina Złotów pokryła koszty jego opracowania. Gmina Złotów pokryje 

koszty opracowania swojego dokumentu w sprawie aglomeracji. Projekt uchwały zawiera wzór 

porozumienia, które dotyczy opracowania dokumentu i to jest jasne, że koszty też dotyczą opracowania 

dokumentu. Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że dyskusja nad projektem uchwały w sprawie 

aglomeracji odbędzie się przed kolejną sesją Rady również na posiedzeniach komisji, na które ich 

przewodniczący mogą zaprosić Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w celu przedstawienia 

założeń tego dokumentu. Burmistrz dodał, że spółka się rozwija. Miasto Złotów jest otoczone Gminą Złotów 

i na terenach sąsiednich dynamicznie rozwija się budownictwo szczególnie zabudowy jednorodzinnej, co 

rodzi swoje konsekwencje m.in. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków. Burmistrz podkreślił, że w 

naszym interesie jest przyjmowanie ścieków. Następnie Burmistrz odniósł się do kwestii przyjmowania 

ścieków do miejskiej oczyszczalni. Burmistrz poinformował, że oczyszczalnia jest zwymiarowana 

przesadnie, ponieważ w poprzednim okresie radny Stanisław Wełniak pełniąc funkcję Burmistrza Miasta 

Złotowa nie potrafił porozumieć się z Wójtem Gminy w sprawie przyjmowania ścieków z gminy sąsiedniej, 

dlatego gmina podjęła proces przygotowywania przydomowych oczyszczalni. Burmistrz dodał, że jest 

możliwość racjonalnej rozbudowy sieci m.in. poprzez zastosowanie rozwiązania „hurtowego zrzutu 

ścieków”. Koszty budowy na swoim terenie instalacji ponosi Gmina Złotów, sieć sprowadzana jest do 

jednego punktu, w którym ścieki są odbierane przez spółkę miejską, przyjmowane ilości ścieków są 

rozliczane po bardzo korzystnych stawkach. Burmistrz dodał, że sieć i oczyszczalnia mogą przyjąć większe 

ilości ścieków. Burmistrz poinformował, że dokument o aglomeracji ma uporządkować istniejący stan 

faktyczny, aby nie było w dokumentach zdublowanych miejscowości obsługiwanych przez Gminę Złotów i 

Gminę Miasto Złotów. Praca na dokumentem polegała na tym, że po porozumieniu Burmistrza i Wójta 

spotkali się pracownicy obu urzędów i wypracowali szczegóły związane z wykazem nieruchomości Gminy 

Złotów, które są zaopatrywane w wodę i z których odbierane są ścieki. Burmistrz podkreślił, że żywotnym 

interesem naszej gminy jest to, aby rentowność tej instalacji była wyższa.                                 

Radni nie zgłosili innych uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 
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Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład Aglomeracji Złotów, tj. Gminy Miasto Złotów i 

Gminy Złotów przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Złotów i 

wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Złotów.  

W wyniku głosowania Rada 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Teresie 

Jakubowskiej 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Teresie 

Jakubowskiej w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Radca prawny Urzędu Miejskiego w Złotowie, Pan Paweł Tabor, poinformował, iż zgodnie z uchwałą w 

sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa podjęcie uchwały poprzedza 

wysłuchanie uzasadnienia wniosku. Radca prawny przytoczył zapis § 8. ust. 1. ww. uchwały: „Tytuł  

Honorowego  Obywatelstwa  Miasta  Złotowa  nadaje  się  uchwałą  Rady.  Podjęcie  uchwały poprzedza 

wysłuchanie uzasadnienia wniosku.”.  

 

Uzasadnienie wniosku w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Pani Teresie 

Jakubowskiej przedstawił radny Janusz Justyna:  

„Na podstawie § 5 pkt 1) uchwały Nr XIII.118.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w 

sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa oraz w związku ze 

zbliżającymi się obchodami jubileuszu 650-lecia naszego miasta, wnioskujemy o nadanie tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa dla Pani Teresy Jakubowskiej, urodzonej w 1930 r. w Wilnie, 
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aktualnie zamieszkałej w Warszawie.  

Teresa Jakubowska jest największą żyjącą artystką, która miała związek z naszym miastem. Mieszkała w 

Złotowie stosunkowo krótko, bo jako 15-latka przyjechała z rodzicami – repatriantami z Wilna, w roku 1945. 

Po maturze zdanej w Złotowie wyjechała na studia do Torunia i w Złotowie bywała już tylko okazjonalnie 

(ślub w złotowskiej farze, narodziny pierwszego dziecka w złotowskim szpitalu). Jako uznana artystka miała 

u nas dwie duże wystawy: w roku 1963 i 2006. Wykonała też kilka prac związanych tematycznie z naszym 

miastem, m.in. „Targ w Złotowie” (1957), „Złotów w samo południe” (2006), „Złotów” (2007). W 

złotowskim muzeum znajduje się kilka grafik i obrazów olejnych Artystki, natomiast duże muzea w kraju 

posiadają znacznie większe kolekcje. Wśród nich znajdują się i złotowskie grafiki, co jest doskonałą 

promocją miasta.  

Teresa Jakubowska wystawiała swoje prace na wszystkich kontynentach, w kilkudziesięciu krajach. Tylko 

zagranicznych wystaw indywidualnych odnotowano ponad 180. W latach 60-tych i 70-tych XX wieku była 

najbardziej rozpoznawalną artystką-grafikiem, obok Eryka Lipińskiego, najczęściej wystawianą poza 

granicami naszego kraju.  

Jakubowska należy do prestiżowej, międzynarodowej organizacji grafików XYLON z siedzibą w Szwajcarii. 

Dziesiątki katalogów, książek, artykułów – dowodzą Jej wielkości, oryginalności i inteligentnej rejestracji 

otaczającego świata w satyrycznej odsłonie. Jej sztuka nie zna granic, bo język tej sztuki jest uniwersalny i 

ponadczasowy. Biogram Artystki zamieszcza Encyklopedia Powszechna PWN.  

Złotów ma wśród honorowych obywateli miasta uczonych (prof. Andrzej Kokowski, prof. Joachim Zdrenka), 

ma artystów (prof. Andrzej Tatarski, Janusz Sławiński), ma zasłużonych autochtonów (Jan Kocik, Bruno 

Radowski), ale nie ma reprezentanta przesiedleńców ze Wschodu, którzy wnieśli do rozwoju miasta swoje 

zasługi. I nie ma żadnej kobiety. To dwa powody, żeby poczet honorowych obywateli miasta uzupełnić o 

portret Teresy Jakubowskiej, której twórczość jest reprezentowana w czołowych kolekcjach muzealnych w 

Polsce i za granicą. Ponieważ w tym roku Złotów świętuje 650 lat, a Artystka – 90 lat, byłby to prezent dla 

Jubilatki i zaszczyt dla miasta.  

Najczęściej spotykany biogram Teresy Jakubowskiej, publikowany w dziesiątkach katalogów jej wystaw, 

brzmi następująco:  

Urodzona w 1930 roku w Wilnie, jedna z najwybitniejszych polskich graficzek. Studiowała na Wydziale 

Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom z grafiki uzyskała w 1953 roku. W latach 1958-1969 związana 

była z Grupą Toruńską, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. Jest 

laureatką nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1963) za upowszechnianie sztuki na Pomorzu. Od 1956 roku 

brała udział w dziesiątkach ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki, m.in. w 1963 roku wraz 

z Józefem Gielniakiem reprezentowała Polskę na paryskim Biennale Sztuki Młodych. Miała ponad 100 

wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.  

Grafiki Jakubowskiej znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, Wrocławiu, 

Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Bydgoszczy, w warszawskiej „Zachęcie”, Muzeum Ziemi Złotowskiej, 

Muzeum Sztuki i Historii w Genewie, Muzeum w Lozannie, także w toruńskiej „Wozowni”.  
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Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Teresie Jakubowskiej.  

W wyniku głosowania Rada 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” podjęła ww. uchwałę. 

Punkt 21.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa 

Andrzejowi Kowalskiemu 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa 

Andrzejowi Kowalskiemu w materiałach dot. XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany 

na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił uzasadnienie złożonego wniosku w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kowalskiemu:  

„Na podstawie § 5 pkt 1) uchwały Nr XIII.118.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 10 lutego 2020 r. w 

sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa wnioskujemy o nadanie 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa Panu Profesorowi Andrzejowi Kowalskiemu, urodzonemu w 

Złotowie w roku 1964, aktualnie zamieszkałemu w Gdańsku.  

Andrzej Kowalski jest synem Bernadetty Kowalskiej, uczennicy polskiej szkoły w przedwojennym Złotowie, 

wnukiem Romana Kołodzieja, działacza Związku Polaków w Niemczech, który patronuje jednej ze 

złotowskich ulic. Jak przystało na potomka patriotycznej, zasłużonej rodziny, jest mocno związany ze 

Złotowszczyzną i robi wiele, by historia miasta jego dzieciństwa i młodości była dokumentowana, utrwalana 

i znana mieszkańcom dzisiejszego Złotowa.  

Biografia:  

– 1983-1988 – studia archeologiczne i etnograficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

– 1988-1999 – asystent i adiunkt w Zakładzie Prahistorii Instytutu Archeologii i Etnologii UMK, 

– 1999-2000 – adiunkt w Katedrze Filozofii Wyżej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy,  

– 2000-2004 – adiunkt w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

– 1 stycznia 2005 r. – prof. nadzwyczajny w Zakładzie Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

Stopnie i staże naukowe: 

– 1994 – doktorat z zakresu filozofii w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu,  

– 2002 – habilitacja z zakresu filozofii w Instytucie Filozofii UAM, 

– 1991 – staż zawodowy na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu archeologii i etnologii,  

– 1997 – straż w Instytucie Historii Kultury Materialnej AN w Petersburgu w zakresie etnologii historycznej 

i lingwistyki,  

– 2009 – pobyt badawczy w University of London w zakresie antropologii antycznej i indoeuropeistyki.  

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:  
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– od 1998 Sekretarz Międzynarodowej Komisji Językowej działającej przy Katedrze Filologii Klasycznej 

Uniwersytetu Łódzkiej,  

– od 1999 Członek Komisji Dziejów i Metodologii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i 

Protohistorycznych PAN, 

– Prodziekan ds. Naukowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (2008-2012). 

W 2015 otrzymał tytuł profesora.  

Andrzej Kowalski od lat współpracuje z Muzeum Ziemi Złotowskiej. Wielokrotnie spotykał się z 

mieszkańcami Złotowskiego Salonu Historycznego, by dzielić się swoimi odkryciami naukowymi 

dotyczącymi historii naszego grodu, a Jego ostatnia książka „Dawny Złotów” jest zwieńczeniem takiej 

współpracy. Wcześniej prezentował pamiętniki swojej matki, opublikowane w II tomie „Złotów nasz i wasz”. 

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Andrzejowi Kowalskiemu.  

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie 

Kęcińskiej-Kaczmarek 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie 

Kęcińskiej-Kaczmarek. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Burmistrz Miasta Złotowa przedstawił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek: 

„Któż z nas nie zna Pani Jowity Kęcińskiej -Kaczmarek. 

Urodziła się w Złotowie w 1946 roku w rodzinie krawca Józefa Reysowskiego i przedszkolanki Łucji. Po 

ukończeniu miejscowego Liceum Pedagogicznego podjęła w 1965 roku pracę w Szkole Podstawowej w 

Wielkim Buczku. W 1992 roku doktoryzowała się na Uniwersytecie Gdańskim i podjęła pracę na obecnej 

Akadami Pomorskiej w Słupsku; habilitacja w 2003 roku. 

Jej prace badawczo-naukowe obracają się wokół problemu kultury regionalnej. Wśród licznych publikacji na 
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uwagę zasługują te, które wypełniają dotkliwą lukę historiografii Złotowszczyzny – sylwetki działaczy 

Związku Polaków w Niemczech (ks. dr Bolesław Domański, Rożeńscy, M. Gąszczak), gwary, pieśni i 

legendy krajeńskie. 

Profesor nie tylko w badaniach, ale także w swojej szerokiej działalności społecznej ułatwia Krajniakom i 

sąsiadom poznanie ich dziejów i kultury, promuje je w kraju  i na świecie, kontynuuje i wzbogaca piękne 

tradycje spod znaku Rodła. 

Wzorcowo prowadzi od kilkudziesięciu lat w Wielkim Buczku Zespół Folklorystyczny „Krajniacy” 

prezentujący krajeńskie zwyczaje, obrzędy, gwarę i pieśni. Jest organizatorką corocznych Buczkowskich 

Konferencji Naukowych (we współpracy z Instytutem Kaszubskim w Gdańsku) z udziałem uczonych 

zwłaszcza z Pomorza i Wielkopolski. Działania naukowo-artystyczne w środowisku wiejskim, spektakle, 

zapisy pieśni, zbieranie podań i referatów, przyczyniają się do poszerzania wiedzy o kulturze i historii 

regionu.”.  

 

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa Jowicie Kęcińskiej-Kaczmarek.  

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 23. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz 

wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów 

Radni otrzymali projekt uchwały o zmianie uchwały nr XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz 

wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów. Projekt był omawiany na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że jest przeciwny podjęciu ww. projektu uchwały z 2 powodów. Po 

pierwsze, że jest to precedensowa sprawa, że wnioskodawca wymyślił taka nazwę. Zdaniem radnego nazwa 

ta jest za długa i nie musi być taka, może z powodzeniem być inna. Tym samym precedens ten będzie mógł 
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być wykorzystywany przy nadawaniu nazw dłuższych niż 30 znaków innym lokalizacjom. Ponadto zapis, że 

„nie dotyczy to terenów miejskich” jest w przekonaniu radnego niepotrzebny i błędny, ponieważ Rada 

będzie generalnie nadawać nazwy miejscom, których właścicielem jest Gmina Miasto Złotów. Sporadycznie 

będą przypadki dotyczące innych terenów. Tym samym zmiana tego zapisu będzie oznaczać, że bez 

ograniczeń będzie można rozszerzać te nazwy. Natomiast w odniesieniu do konkretnej propozycji Pani 

Dyrektor I LO w Złotowie nadania nazwy skwerowi „Skwer francuski imienia Janiny i Czesława 

Buchwaldów” to w opinii radnego nazwa ta może być inna. Skwer francuski jest związany z tym, iż Państwo 

Buchwald byli nauczycielami języka francuskiego i ma luźny związek z nazwą tego skweru. Radny dodał, że 

Państwo Buchwald byli bardzo związani z Francją nie tylko poprzez wykłady języka francuskiego w liceum 

ale również emocjonalnie czuli sentyment do tego kraju, co jest zrozumiałe. Radny zadał pytanie, czy akurat 

skwer ten musi zawierać w swojej nazwie termin „francuski”? Radny wyraził co do tego duże wątpliwości. 

Radny zwrócił uwagę na zapis w nazwie „imieniem”, który jego zdaniem jest zbyteczny, ponieważ 

wystarczający jest sam zapis: „Skwer francuski Janiny i Czesława Buchwaldów”. Oczywistym jest fakt, że 

będzie to skwer „Państwa Buchwaldów”. Radny stwierdził, że można dokonać korekty zaproponowanej 

nazwy bez zmiany uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom 

wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie 

Gminy Miasto Złotów z ww. powodów. Zdaniem radnego nie powinno się zmieniać przepisów niedawno 

uchwalonych pod konkretny, jednostkowy przypadek. Tym samym w ocenie radnego ww. projekt uchwały 

jest niezasadny.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała, że rozmawiała z wnioskodawcami ww. nazwy skweru 

tj. z Panią Dyrektor LO oraz Państwem Jelonek. Wnioskodawcy zamierzają złożyć wnioski w sprawie 

nadania nazw kolejnym skwerom m.in. „angielski” czy „rosyjski”. Radna zwróciła się z zapytaniem do 

Burmistrza, czy w przypadku podjęcia ww. uchwały na dzisiejszej sesji i złożeniem wniosku szkoły w 

sprawie nadania nazwy temu skwerowi, projekt uchwały nadający nazwę temu skwerowi znajdzie się w 

porządku obrad następnej sesji? Radna poinformowała, że wnioskodawcy planują otwarcie tego skweru 

podczas uroczystej sesji zaplanowanej na dzień 3 listopada br. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że wniosek w tej sprawie ze strony szkoły już wpłynął. Zastępca Burmistrza dodała, że 

wszystko teraz zależy od decyzji radnych w tej sprawie tzn. podjęcia ww. projektu uchwały.  

 

Radny Maciej Zając odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka. W ocenie radnego nazwa ma 

najmniejsze znaczenie. Chodzi o to, że inicjatywa w tej sprawie wyszła od strony młodzieży za 

pośrednictwem Pani Dyrektor i zdaniem radnego nie należy przeszkadzać w realizacji pomysłów uczniów 

czy w pracy nauczycieli przez cyt. „jakieś działania hamulcowe, bo tak trzeba powiedzieć wprost, czepiając 

się bzdur itd.”. W ocenie radnego należy podjąć tą uchwałę i dać szansę młodzieży na zagospodarowanie i 

opieki nad tym terenem oraz w kształtowaniu właściwych postaw.  
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Radny Krzysztof Kulasek stwierdził, że po to się ustala pewne zasady, aby ich przestrzegać. Radny zgodził 

się ze stanowiskiem radnego Stanisława Wełniaka odnośnie zmiany zaproponowanej nazwy skweru na taką, 

która byłaby zgodna z przyjętą przez Radę uchwałą w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw 

ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i 

obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów tj. nie przekraczała 30 znaków. Zdaniem radnego nie należy 

wprowadzać tego rodzaju zmian, w przyszłości możemy dojść do kolejnego precedensu skutkującego 

przyjęciem kolejnych zmian. W odniesieniu do wypowiedzi radnego Macieja Zająca o nie przeszkadzaniu w 

ich inicjatywach, radny stwierdził, że należy dać młodzieży szansę wykazania się pomysłowością tak, aby 

ich propozycja była zgodna z obowiązującymi przepisami.  

 

W ocenie radnego Henryka Golli należy zwrócić się do Wnioskodawcy tej propozycji nazwy skweru z 

prośbą o skrócenie zaproponowanej nazwy i zrezygnować z zapisu „imieniem”. W kontekście zmiany 

podjętej uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom 

wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie 

Gminy Miasto Złotów, radny podkreślił znaczenie powagi uchwalonego aktu. Radny dodał, że uchwalonych 

zasad należy się trzymać. Radny zaproponował rozważenie podjęcia w przyszłości dyskusji nad zmianą tej 

uchwały, tak aby odnośnie wybranych miejsc można dopuścić zmiany w zakresie długości nazwy. Radny 

stwierdził, że nie należy przekreślać tej inicjatywy młodzieży, ponieważ jest ona istotna i ważna.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała, że inicjatywa nadania nazwy skwerowi wyszła nie od 

uczniów ale od absolwentów szkoły, którym bardzo zależy na tej zmianie. Radna podkreśliła, że 

proponowana zmiana w uchwale dotyczy tylko nazw skwerów, pomników, obelisków a nie zmian adresów 

(ulic). Radna dodała, że wnioskodawcy nie zamierzają poprzestać tylko na ww. wniosku, jednak na pewno 

kolejne propozycje nazw nie powinny być zbyt rozbudowane. Radna stwierdziła, że każdy wniosek na etapie 

uchwalania można odrzucić.  

 

Rady Stanisław Wełniak stwierdził, że w przypadku ustalenia ww. nazwy skweru, to w powszechnym 

obrocie skwer będzie nazywany „Skwerem Buchwaldów”. Zdaniem radnego, praktyką jest ustanawianie 

nazw miejsc w formie uproszczonej, wygodnej dla codziennego porozumiewania się. Radny ponownie 

stwierdził, że słowo „imienia” w nazwie jest niepotrzebne. Radny zgodził się z wypowiedzią radnej 

Agnieszki Jęsiek-Barabasz, że intencją projektodawców uchwały w sprawie zasad stosowanych przy 

nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, parkom i innym obiektom miejskim oraz 

wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto Złotów było ograniczenie nazw do 30 znaków, 

tak aby adresy pocztowe nie były zbyt drugie, co stwarzałoby pewne problemy np. w dostarczaniu 

korespondencji. W ocenie radnego Rada nie powinna przyjmować ww. projektu uchwały i należy 

zaproponować wnioskodawcy przygotowanie wniosku z nazwą, która byłaby zgodna z obecnie 

obowiązującymi zasadami.  



Protokół Nr XXI.2020 z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 września 2020 r. 

 

44 

 

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że spotkał się z wnioskodawcą tj. Panią Dyrektor LO i 

przedstawił ten sam argument odnośnie możliwości zmiany tej propozycji na nazwę zgodną z zasadami 

przyjętymi w uchwale. Burmistrz dodał, że inicjatywa ta jest dokładnie przemyślana i wnioskodawcom 

bardzo zależy na jej przyjęciu. W związku z powyższym Burmistrz podjął się przygotowania zmiany 

uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, 

parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto 

Złotów. Burmistrz podkreślił, że wnioskodawcy zdają sobie sprawę z tych ograniczeń.  

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że propozycja nazwy na pewno była przemyślana przez 

wnioskodawców. Według radnego bardziej uroczyście brzmi nazwa „Skwer francuski imienia Janiny i 

Czesława Buchwaldów” niż „Skwer Buchwaldów”. Radny dodał, że potocznie być może przyjmie się inna 

nazwa. Radny Stanisław Wełniak wyjaśnił nieporozumienie, ponieważ w jego wypowiedzi na temat 

propozycji zmiany przedstawionej przez wnioskodawców formalnej nazwy, nie chodziło o jej skrócenie do 

„Skweru Buchwaldów”, co byłoby „obrazoburcze” dla tego nazwiska, ale chodziło o funkcjonowanie tej 

nazwy w powszechnym użyciu.   

    

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że zagłosuje za wprowadzeniem zaproponowanej zmiany w 

uchwale w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, 

parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto 

Złotów. Radny porównał ww. sytuację z używaniem nazwy ulicy „Ks. dr Bolesława Domańskiego”, która w 

powszechnym obrocie jest nazywana skrótowo „ulicą Domańskiego”. Radny dodał, że podobnie będzie z 

używaniem w powszechnym obrocie nazwy tego skweru.  

 

Zastępca Burmistrza przytoczyła zaszłości z pierwszego nazewnictwa ulic w mieście po roku 1945 np. ul. 

Grochowskiego czy ul. Dworzaczka. W tych przykładach nazw nie zapisano imion ani pierwszej litery 

imienia i obecnie nikt nie jest w stanie stwierdzić o którego Grochowskiego czy Dworzaczka chodziło 

autorom tych nazw. Nazwy nadawane są ku pamięci. Zdaniem Zastępcy Burmistrza ww. propozycja nazwy 

skweru ma swoje uzasadnienie, ponieważ o ile w przypadku ul. Krzywoustego wszyscy są w stanie 

zidentyfikować jej patrona, o tyle w przypadku Państwa Buchwaldów nazwa ta ma znaczenie lokalne z 

uwagi na ich zasługi i znaczenie w mieście. W ocenie Zastępcy Burmistrza, jeżeli nazwa ta nie będzie pełna, 

to w pewnym momencie ktoś zapomni o patronach tego skweru. Przykładem takiego mechanizmu są wyżej 

przedstawione nazwy ulic z 1945. Natomiast w powszechnym obiegu rzeczywiście może być używana 

nazwa skweru, o której radni wspominali. Radny Stanisław Wełniak w uzupełnieniu wypowiedzi Zastępcy 

Burmistrza poinformował o swojej rozmowie z nieżyjącym Honorowym Obywatelem Miasta Złotowa, 

Panem Janem Kocikiem, w sprawie nazw ulic, którym nadano nazwy nazwisk bez imion (ul. Hubego czy ul. 

Wawrzyniaka) oraz nazw takich jak ulica „Powstańców” czy „Partyzantów” bez określenia dookreślenia o 

jakich partyzantów lub powstańcy chodzi. Radny stwierdził, że nazwy te zostały nadane w taki sposób, 
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ponieważ w tamtym okresie niektóre nazwy były niepoprawne politycznie jak np. nazwa „Powstańców 

Warszawskich” czy „Powstańców Wielkopolskich”.    

 

Radni nie zgłosili innych uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 

Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr 

XX.172.2020 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym, 

parkom i innym obiektom miejskim oraz wznoszenia pomników i obelisków na terenie Gminy Miasto 

Złotów.  

W wyniku głosowania Rada 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” 

podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że zapoznana się z treścią interpelacji poszczególnych radnych i 

udzieli odpowiedzi w formie pisemnej. Odnośnie interpelacji radnego Romana Głyżewskiego w sprawie 

uruchomienia m.p.z.p. przy jeziorze Burmistrzowskim uchwalonego w 2011 r. Burmistrz stwierdził, że plan 

ten ma podstawową wadę polegającą na tym, że zaproponowany układ działek nie przekłada się na układ 

własności nieruchomości. Burmistrz poinformował, że od czasu objęcia swojego stanowiska nieustannie 

każdego roku w pozycji wykupu gruntów zapisywane środki są przeznaczane na wykupy nieruchomości w 

celu uruchomienia tego m.p.z.p. Burmistrz zwrócił uwagę na trudność zmobilizowania właścicieli gruntów 

tam położonych do sprzedaży np. 10 czy 15 m² na rzecz innego właściciela. Burmistrz dodał, że wczoraj 

miasto kupiło 11 m² od właściciela działki przylegającej do pasa drogowego, a wcześniej prawie rok czasu 

trwała sprawa ustalenia ceny wykupu przez miasto gruntu, pomimo dokonania wyceny przez niezależnego 

rzeczoznawcę. Ponadto w tej sprawie odbył się tryb odwoławczy. Burmistrz poinformował, że w tym roku 

dzięki systematycznej pracy związanej z ustaleniem stosunków własnościowych na tym terenie, zaproponuje 

w budżecie na 2021 rok opracowanie dokumentacji na drogę wewnętrzną na tym obszarze, co powinno 

pozwolić na uruchomienie tych działek. Burmistrz dodał, że wskazał MZWiK Sp. z o. o. jako priorytet 

uzbrojenie tej części miasta, poprowadzenie mediów, które mają być umieszczone w drodze. MZWiK Sp. z o. 

o. ma to zaplanować w swoich zamierzeniach inwestycyjnych, opracowanie tej dokumentacji ma być 

pierwszym etapem. Burmistrz podkreślił, że ww. problemy związane z uregulowaniem spraw 
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własnościowych zostały wyeliminowane w planie, który został zdjęty z porządku obrad na dzisiejszej sesji. 

Burmistrz dodał, że część terenów zostałaby przekazana ZTBS pod zabudowę wielorodzinną. W sprawie 

braku miejsc w SP nr 2, Burmistrz poinformował, że ta część miasta rozwija się dynamicznie, czego 

potwierdzeniem jest wzrastająca liczba dzieci w przedszkolu i szkole. W ramach projektu Funduszy 

Norweskich jest planowany rozwój przedszkola m.in. poprzez rozbudowę oddziałów przedszkolnych. 

Budynek SP nr 2 nie ma możliwości rozbudowy, część budynku została sprzedana (znajduje się tam 

Sanepid), a część użytkuje Warsztat Terapii Zajęciowej. Burmistrz stwierdził, że WTZ bardzo dobrze 

gospodaruje tym użyczonym zasobem i obecnie trudno jest podjąć decyzję o przejęciu przez miasto tej 

części budynku. Jednak naturalnym rozwojem SP nr 2 są właśnie sale znajdujące się w części zajmowanej 

przez WTZ. Burmistrz nie widzi innego rozwiązania. W ocenie Burmistrza niehumanitarne byłoby 

radyklanym krokiem odzyskać te pomieszczenia. Burmistrz podkreślił, że jest to temat do rozważenia 

również przez radnych w celu wspólnego rozwiązania tego problemu. W sprawie przecieków w budynku SP 

nr 2 to obiekt powstał w latach 60-tych. Obecnie technologia budowania obiektów jest inna niż w tamtym 

okresie. Burmistrz poinformował, że w ramach budowy nowych obiektów wykonywane są geologiczne 

badania gruntu m.in. w zakresie sprawdzenia głębokości zasobów wody. Obecnie budowa fundamentów 

odbyłaby się w innej technologii. Burmistrz podkreślił, że koszt rozwiązania problemu przecieku w budynku 

SP nr 2 wymaga gigantycznego nakładu środków. W tym obszarze jest specyficzny układ zlewni wód. 

Szkoła zgłaszała problem zalewnia boiska, jest wykonana w tym zakresie dokumentacja i można przystąpić 

do realizacji tego zadania. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zasypanie dawno temu rowu 

przebiegającego przez teren szkoły i tym samym problem wody deszczowej jest tam niewłaściwie 

rozwiązany. Burmistrz dodał, że obecnie sam nie wie jak rozwiązać ten problem. Odnośnie nazw parków 

Burmistrz poinformował o planach nadania tych nazw w sposób kompleksowy. Burmistrz dodał, że 

mieszkańcy miasta zostali zapytani o nazwę parków i wyrazili swoje zdanie w tej kwestii. Burmistrz 

poinformował, że czeka na inicjatywę radnych w sprawie nadania nazwy parkowi przy jeziorze Baba. 

Wówczas proces nadawania nazw parkom zostanie zakończony i powstałe parki zostaną oznaczone w 

jednolitym systemie.   

 

W odpowiedzi na interpelację radnej Aldony Chamarczuk w sprawie wymalowania linii wyznaczających 

miejsca postojowe dla pojazdów na placu utwardzonym przy ul. Szkolnej 7 Burmistrz poinformował, że 

zastosowanie takiego rozwiązania pogorszyłoby sytuację. Wyznaczanie na tym terenie parkingu poprzez 

wymalowanie normatywnych linii wpłynęłoby na ograniczenie liczby miejsc parkingowych. Obecnie 

pojazdy mogą tam parkować. Natomiast wyznaczenie tam parkingu spowoduje zastosowanie wszystkich 

przewidzianych prawem warunków dla parkingów m.in. prawa budowlanego. Burmistrz poinformował, że 

przedstawi radnej w odpowiedzi na interpelację możliwość utworzenia na tym terenie parkingu i 

ewentualnego uporządkowania tego terenu w wyniku zastosowania innych rozwiązań.  

 

W odniesieniu do interpelacji radnego Macieja Zająca Burmistrz poinformował, że na tym terenie została 
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wykonana solidna infrastruktura drogowa, co spowodowało, że samochody parkują na poboczu drogi. 

Burmistrz dodał, że po doświadczeniach z ul. Okrężną wykonaną w tym samym standardzie co ul. 

Maćkowiczów, pojawiła się tam inicjatywa zmiany organizacji ruchu do jednokierunkowego. Zmiana 

organizacji ruchu jest opiniowana przez zespół działający przy staroście z udziałem ekspertów. Zespół 

wypowiadał się kilkakrotnie negatywnie w sprawie wprowadzenia na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. 

Burmistrz poinformował, że nie jest przeciwko wdrożeniu rozwiązania zaproponowanego w ww. interpelacji, 

jednak jego zastosowanie będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Burmistrz dodał, że jeżeli będzie 

taka wola większości mieszkańców, to zostaną opracowane odpowiednie materiały w celu dokonania takiej 

zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy. Burmistrz poinformował, że szczegółowo zapozna się ze złożoną 

interpelacją i odpowie na nią. W sprawie oświetlenia na ul. Maćkowiczów Burmistrz poinformował, że w 

czasie remontu ulicy nie udało się wyegzekwować od właściciela oświetlenia wymiany starych słupów. W tej 

sprawie pomogły zawiadomienia PINB w sprawie złego stanu tych słupów, nastąpiły pojedyncze wymiany 

części tej instalacji. Burmistrz stwierdził, że do wykonania jest kwestia dołożenia dodatkowych 

wysięgników do doświetlenia punktów oświetleniowych.   

 

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez radną Agnieszkę Jęsiek-Barabasz w sprawie wprowadzenia 

zmian w organizacji ruchu na wymienionym odcinku ul. Nieznanego Żołnierza polegających na utworzeniu 

strefy zamieszkania oznakowanej oznaczeniem drogowym D-40, Burmistrz poinformował o wzroście 

natężenia ruchu na tej ulicy w wyniku wydania decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie których 

powstały nowe obiekty. Burmistrz odniósł się do wydawanych decyzji o warunków zabudowy (wypełnianie 

„plomb” w mieście) i podkreślił, że o wiele lepszym narzędziem kształtowania polityki przestrzennej 

stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz poinformował, że sprawa zmiany 

organizacji ruchu zostanie poddana analizie, jednak dodał, że zastosowanie ww. rozwiązania ma swoje 

pozytywne i negatywne strony.  

 

W odpowiedzi na interpelację radnego Krzysztofa Kulaska w sprawie wykonania przy nowo powstałej 

części promenady nad j. Baba kilku metrów utwardzonej ścieżki celem jej połączenia ze ścieżką rowerową 

na moście nad Głomią, Burmistrz poinformował, że jest to teren objęty ochroną konserwatorską i obecnie 

czekamy na zgodę konserwatora w tym względzie. Burmistrz dodał, że odcinek nie był zaplanowany w I 

etapie i jego wykonanie wymaga zmiany w dokumentacji. Burmistrz poinformował, że odcinek ten zostanie 

wykonany po otrzymaniu opinii konserwatora zabytków w tej sprawie. Obecnie na moście przy ul. 

Grudzińskich trwa przebudowa związana z powstałymi awariami tj. wybrzuszeniami. Burmistrz wyraził 

nadzieję, że ww. łącznik powstanie do końca roku. W sprawie zmiany ustawienia świateł przy al. 

Mickiewicza na wzór ustawienia świateł przy kościele WNMP, Burmistrz poinformował, że instalacja 

świetlna przy kościele jest naszą własnością i jej szybka regulacja była możliwa we własnym zakresie. W 

opinii Burmistrza czas zmiany światła przy al. Mickiewicza jest rzeczywiście zbyt długi. Burmistrz dodał, że 

wykonanie takiej zmiany ustawienia jest kosztownym zabiegiem, ponieważ wymiana modułu w światłach 
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przy kościele WNMP to koszt 5 tys. zł. Burmistrz poinformował, że sprawa ustawienia świateł przy al. 

Mickiewicza była już podnoszona, interpelacja radnego zostanie przekazana według kompetencji do 

ponownego rozpatrzenia przez właściciela drogi tj. WZDW. Burmistrz dodał, że wcześniejsza decyzja 

WZDW była negatywna. Odnośnie interpelacji w sprawie Domu Polskiego Burmistrz poinformował o 

wypowiedzeniu umowy dotychczasowemu najemcy w trybie półrocznym. Zdaniem Burmistrza należy 

urynkowić, urealnić działalność prowadzoną w tym obiekcie z uwagi na zmianę okoliczności m.in. 

zakończenie inwestycji wokół galerii handlowej i powstanie nowych miejsc parkingowych. Tym samym 

wszystkie utrudnienia istniejące do tej pory już nie występują. Obecnie w Domu Polskim funkcjonuje Klub 

Seniora. Burmistrz stwierdził, że należy zweryfikować ofertę realizowaną w obiekcie, tym bardziej przy 

stawce czynszu niewiele ponad 4 tys. zł miesięcznie, który w opinii Burmistrza jest nieodpowiedni. 

Burmistrz dodał, że aktualny najemca będzie zaproszony jak wszyscy inni do złożenia ponownej oferty ale 

wcześniej miasto przygotuje założenia, które wpisują się w nasze potrzeby m.in. w zakresie tematów 

podniesionych w ramach projektu Funduszy Norweskich m.in. braku miejsc noclegowych. Zdaniem 

Burmistrza dotychczasowa działalność prowadzona w obiekcie nie zaspokaja potrzeb, należy je 

zweryfikować w oparciu o złożone oferty. Burmistrz poinformował, że będzie istniała możliwość 

dopuszczenia do pewnej przebudowy obiektu, do zmiany konfiguracji pomieszczeń. Ponadto należy mieć 

świadomość, że budynek jest pod opieką konserwatora zabytków. Burmistrz dodał, że w tym roku została 

zakończona inwestycja w zakresie instalacji ppoż. i obiekt spełnia wszystkie normy dotyczące zabezpieczeń 

ppoż. Burmistrz poinformował, że najpierw poprzez zaproszenie do złożenia ofert zostanie zweryfikowany 

rynek, a następnie zostanie dokonana ocena, kto mógłby najlepiej zaspokoić potrzeby miasta.  

 

Burmistrz poinformował, że na interpelacje złożone przez radnego Janusza Justyna odpowie pisemnie.  

 

W sprawie interpelacji radnego Stanisława Wełniaka odnośnie podania podstawy prawnej zakupu medali 

„Za zasługi dla miasta Złotowa”, Burmistrz poinformował, że nie zakupił medali, ponieważ w przypadku 

możliwości przyznawania przez gminę medali zgodę musi wyrazić Prezydent RP. Burmistrz stwierdził, że 

chodzi tu o gadżet, pamiątkę i komisja ds. obchodów 650-lecia miasta nie poleciła/nie rekomendowała 

Burmistrzowi zakupu. Burmistrz zwrócił uwagę, aby radny przeczytał ze zrozumieniem odpowiedź 

udzieloną na swoją interpelację, a nie sugerował opinii publicznej jakiś nieprawdziwych informacji. 

Burmistrz dodał, że podstawą była ustawa o finansach publicznych i wydatek był księgowany zgodnie z 

kryteriami klasyfikacji budżetowej, Burmistrz ma prawo do takich wydatków i nie musi nikogo pytać o 

zezwolenie w tym temacie. Odpowiedź w tej sprawie radny otrzyma na piśmie. W związku ze zdjęciem z 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Za zasługi dla Miasta Złotowa” 

Burmistrz poinformował, że sprawa zostanie jeszcze raz przeanalizowana tak, aby zdążyć na uroczystą sesję 

z okazji 650-lecia miasta zaplanowaną w dniu 3 listopada br. m.in. Burmistrz umówił się na spotkanie w tej 

sprawie z Przewodniczącym Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował, że na interpelację w zakresie 

dokumentacji technicznej na budowę ulic w tym rejonie miasta tj. ulic: Witosa, Kresowiaków, Złotej oraz 



Protokół Nr XXI.2020 z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 września 2020 r. 

 

49 

 

ulic przyległych odpowie radnemu na piśmie. Burmistrz dodał, że temat ten jest złożony, jest problem z 

wykonaniem drogi na tym terenie, która spełniałaby wszelkie warunki przewidziane prawem, ponieważ nie 

ma odpowiedniej szerokości pasa drogowego, a właściciele nieruchomości nie mają woli sprzedania gruntów 

pod pas drogowy, dlatego proces ten odbywa się w formie decyzji lokalizacyjnej, która została 

oprotestowana. Zdaniem Burmistrza ww. decyzja jest skutecznym narzędziem pomagającym samorządom 

realizować kierunki rozwoju. Instancje odwoławcze utrzymują w mocy tą decyzję. Burmistrz zapowiedział, 

że poinformuje radnego o szczegółach ww. sprawy w pisemnej odpowiedzi.  

 

Burmistrz poinformował, że zapoznana się z interpelacjami złożonymi przez radnego Jakuba 

Pieniążkowskiego, zwłaszcza odnośnie przesadzenia drzew i przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. 

Odnośnie upubliczniania materiałów sesyjnych Burmistrz nie widzi problemu w ich zamieszczaniu na 

stronie internetowej BIP w celu większej transparentności pracy samorządu.    

  

Punkt 25. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do odpowiedzi Burmistrza na interpelacje zgłoszone przez radnego i 

poprosił o udzielenie na nie pisemnej odpowiedzi. Radny stwierdził, że za decyzje w sprawie budowy 

obiektu SP nr 2 w Złotowie sprzed 30 lat nie odpowiada, ponieważ nie był wtedy radnym. Natomiast do 

gospodarza należy podejmowanie działań w zakresie wykonania remontów przejmowanych budynków. 

Radny podkreślił konieczność rozwiązania problemu dotyczącego braku sal lekcyjnych dla klas 1-3 w SP nr 

2. Radny wyraził gotowość udziału w rozmowach mających rozwiązać ww. problem. Radny zwrócił uwagę 

na konieczność  realizacji w pierwszej kolejności zadania polegającego na odwodnieniu terenu szkoły. 

Zdaniem radnego należy w tej sprawie wykonać niezależną ekspertyzę. W sprawie uruchomienia dla 

budownictwa obszaru pomiędzy ul. Królowej Jadwigi i Kanałem Śmiardowskim, radny rozumie problemy 

związane z uregulowaniem struktury własności, ale należy podjąć działania mające na celu jego otworzenie. 

Należy wyznaczyć drogi wewnętrzne i gminne i bezwzględnie uregulować sprawy własności gruntu.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz odniosła się do wypowiedzi Burmistrza w sprawie projektu 

dofinansowania podłączenia budynków miejskich do źródeł ciepła m.in. zasobu MZGL. Radna 

przypomniała sytuację z budynkiem należącym do miasta przy ul. Kopernika 1, który został podłączony do 

miejskiej sieci ciepłowniczej i ocieplony. Wówczas nie wszyscy mieszkańcy wyrazili zgodę na podłączenie 

do sieci, w 3 pomieszczenia pozostały piece. Mieszkańcy tych lokali korzystają z własnych źródeł ciepła, nie 

zostali przyłączeni do miejskiej sieci. W związku z powyższą sprawą radna poinformowała, że zgodnie z 

informacjami uzyskanymi od Kierownika MZGL wynika, że mieszkaniec może nie wyrazić zgody na 

przyłączenie do sieci. Radna zawróciła się z zapytaniem, czy problem jaki wystąpił w budynku przy ul. 

Kopernika 1 może się pojawić w związku z planowaną realizacją ww. projektu podłączenia budynków 

miejskich do źródeł ciepła? W odpowiedzi Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że we wniosku, który 

został złożony zastosowano klucz polegający na zgłoszeniu nieruchomości ze 100% własnością miasta tj. 13 
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budynków będących w zarządzie MZGL. Burmistrz poinformował, że nie będzie w zakresie realizacji tego 

projektu problemu z brakiem wyrażenia zgody przez lokatorów do podłączenia do miejskiej sieci. Radny 

dodał, że budynek przy ul. Kopernika 1 nie jest w 100% własnością MZGL, tylko funkcjonuje tam 

wspólnota, która nie potrafi się porozumieć co do przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Burmistrz 

liczy, że doprowadzenie instalacji w ramach ww. projektu do tych budynków pozwoli na możliwość 

podłączenia innych obiektów, innych wspólnot mieszkaniowych, co będzie stanowiło wartość dodaną 

projektu. Burmistrz zwrócił uwagę, że ww. projekt jest niezależny od Funduszy Norweskich. Radna 

Agnieszka Jęsiek-Barabasz zadała pytanie na temat kosztów projektu. Burmistrz poinformował, że chodzi 

o kwotę 1 mln 680 tys. zł.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do sprawy niedziałającej lampy, którą radny zgłosił kilka 

miesięcy temu. Lampa została zdjęta i od tego czasu nic się w tej sprawie nie dzieje. Radny dodał, że lampa 

była na gwarancji i terminy jej naprawy/wymiany powinny obowiązywać firmę. W odpowiedzi Burmistrz 

poinformował, że nie ma wiedzy na ten temat na dzisiaj i dodał, że jutro zapozna się z tą sprawą.   

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do scenariusza uroczystej sesji zaplanowanej na dzień 3 listopada 

2020 r. Punkt pierwszy ww. scenariusza dotyczy odsłuchania nowej fanfary z okazji 650-lecia przy rondzie 

przy ratuszu. W punkcie drugim zaplanowano wystąpienie prof. Andrzeja Kowalskiego, nowego 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa, na temat dawnego Złotowa. Radny zadał pytanie na temat stanu 

opracowania monografii Złotowa. Zdaniem radnego punkt dotyczący wręczenia tytułów „Za Zasługi dla 

miasta Złotowa” raczej się nie odbędzie, ponieważ nie ma uchwały w tej sprawie. Radny dodał, że Cech 

Rzemiosł Różnych w Złotowie chce podarować miastu kamień pamiątkowy, ale kamień ma być 

zlokalizowany przy siedzibie Cechu. Radny stwierdził, że należałoby ten punkt odpowiednio zmienić i 

uzasadnić, że kamień ten ma służyć całemu miastu. W sprawie punktu dotyczącego odsłonięcia witacza przy 

ul. Grudzińskich, radny przypomniał o sporach na jednej z sesji w sprawie nazwy tego witacza. Radny zadał 

pytanie, czy witacz nadal będzie miał nazwę „Kaczy Dołek”, czy „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”? Radny 

odniósł się do sprawy połączenia w ramach tej uroczystości obchodów 650-lecia miasta z rocznicą 30-lecia 

samorządu terytorialnego. W ocenie radnego nie należy iść tą drogą, te dwie rocznice nie pasują do siebie i 

nie powinny być razem obchodzone. Radny poinformował o swoim krytycznym zdaniu względem 

zaproponowanych obchodów rocznicy 650-lecia miasta, ponieważ miasto zasługuje na więcej. Radny dodał, 

że obchody rocznicy 650-lecia powinny się odbywać w innej formie. Jednak skoro został powołany przez 

Burmistrza zespół ds. obchodów tej rocznicy i doradza Burmistrzowi i skoro Burmistrz uznaje te propozycje 

za prawidłowe, to tym samym przejmuje za nie odpowiedzialność. Zdaniem radnego ocena tych wydarzeń 

zostanie cyt. „zapisana na kartach historii miasta jako 650-lecie niezbyt hucznie obchodzone”. Radny dodał, 

że szczegółowe uzgodnienia dotyczące porządku uroczystej sesji powinny zostanć jeszcze omówione przez 

Burmistrza z Przewodniczącym Rady Miejskiej. Radny zwrócił się z prośbą, aby podniesione przez niego 

uwagi znalazły się w tych ustaleniach.  
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Radny Henryk Golla zwrócił się z prośbą o zadbanie o kwiatostan na al. Piasta będącej reprezentacyjną 

ulicą miasta. W ocenie radnego zadbanie o kwiatostan upiększy miasto i będzie się wpisywać w markę 

„Złotów. Wielkopolskie Zdroje”.         

 

Punkt 26. Zamknięcie sesji 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 18.50 zakończył obrady XXI 

sesji Rady Miejskiej w Złotowie.    

 

Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  

 

    Roman Głyżewski    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

 

Jakub Pieniążkowski 






