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Protokół Nr XXII.2020
z XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 28 października 2020 r.
W dniu 28 października 2020 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się
obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie kadencji 2018-2023. Sesja została zwołana na podstawie
Zarządzenia nr 13.2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 20 października 2020 r. Sesja
odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jakub Pieniążkowski.
Punkt 1. Otwarcie sesji
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, który powitał wszystkich radnych, Burmistrza Miasta
Złotowa, p. Adama Pulita oraz radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie, p. Pawła Tabora.
Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13
radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Złotowie może obradować i podejmować
prawomocne uchwały. Nieobecna na sesji była radna Aldona Chamarczuk (usprawiedliwiona). W czasie
przerwy w obradach dołączyła radna Mariola Wegner, tym samym w sesji uczestniczyło 14 radnych.
Punkt 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie
Radny Stanisław Wełniak zwrócił się z prośbą o uzupełnienie ww. protokołu. Radny dodał, że kwestię tą
poruszał na posiedzeniu komisji w dniu 26 października br. Radny poinformował, że uzupełnienie dotyczy
poruszanego już podczas 3 ostatnich sesji procesu prywatyzacji MZUK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny
stwierdził, że uzupełnienie może zostać dołączone do protokołu z XXI sesji lub do protokołu niniejszej sesji
tj. XXII. Następnie radny odczytał treść uzupełnienia:
„Wnoszę o załączenie do protokołu XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2020 r. niniejszego pisma i
niżej wymienionych załączników, ponieważ po raz kolejny Pan Adam Pulit, jako Burmistrz Miasta i
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Krajny, próbuje oczernić mnie posługując się kłamstwem i
manipulowaniem faktami w odniesieniu do przekształceń MZUK Sp. z o. o. w Złotowie. Nie zamierzam w
niniejszym piśmie wyjaśniać całego postępowania i wykazywać prawidłowości mojego działania, ponieważ
zajęłoby to zbyt dużo miejsca i mojego czasu, a Pan Adam Pulit i tak by tego nie zrozumiał. Przedstawiam
zatem dokumenty, które jednoznacznie wykluczają zarzuty mi stawiane przez Pana Pulita.
Załączniki :
1. Protokół z posiedzenia Zarządu ZGK z listą obecności z dnia 1 lutego 2013 r.
2. Informacja Zarządu ZGK za okres 23 grudnia 2013 r. – 28 marca 2014 r.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu ZGK z dnia 20 lutego 2014 r .
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4. Porozumienie z dnia 14 lipca 2014 r.
5. Umowa z dnia 27 listopada 2014 r.
6. Akt Notarialny nr 4128/2014.
7. Akt Notarialny nr 6614/2014.
8. Akt Notarialny nr 6617/2014.
9. Akt Notarialny nr 7086/2014.
10. Akt Notarialny nr 212/2015.
(radny poinformował, że ww. akty notarialne dotyczą zawarcia odpowiednich umów, przekazania
nieruchomości na rzecz MZUK i objęcia udziałów)
11. Opinia prawna z dnia 12 lutego 2019 r.
Jest dla mnie sprawą zupełnie oczywistą, że każdy kto zapozna się z przedstawioną dokumentacją uzna, że
zarzuty pod moim adresem za bezpodstawne i właściwie oceni rzeczywiste powody, dla których Pan Adam
Pulit, jako Burmistrz Miasta i Przewodniczący Zarządu ZGK, je formułuje.”
Radny poinformował, że załączniki do ww. oświadczenia dostarczy jutro do Biura Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta Złotowa zwrócił się z prośbą o przedstawienie przez radcę prawnego zasad w sprawie
zgłaszania uwag do protokołu z sesji. Radca prawny poinformował, że kwestię uzupełnienia bądź
prostowania protokołu z sesji reguluje tylko §28 Statutu Gminy Miasto Złotów. Przepis ten stanowi o tym,
że radny może żądać wniesienia poprawek lub uzupełnień do tekstu protokołu składając w Urzędzie pisemny
wniosek nie później niż na 3 dni przed terminem następnej sesji. Natomiast o przyjęciu wniosku
zawierającego proponowane zmiany rozstrzyga Rada na najbliższej sesji. W ww. przepisie znajdują się 2
przesłanki formalne, które stanowią o procedowaniu przez Radę tego rodzaju wniosku tzn. wniosek musi być
złożony na piśmie w terminie nie później niż 3 dni przed terminem następnej sesji. Sprawdzenia spełnienia
tych przesłanek dokonuje Przewodniczący Rady Miejskiej. Radca prawny podkreślił, że w przypadku nie
spełnienia ww. przesłanek wniosek taki nie może być, z powodów formalnych, uwzględniony. Natomiast w
przypadku ich spełnienia to od dyskrecjonalnego uznania Przewodniczącego Rady Miejskiej zależy poddanie
ocenie merytorycznej tego wniosku, a następnie jego przedstawienia do głosowania na sesji. Burmistrz
Miasta Złotowa stwierdził, że w tym przypadku mamy do czynienia z uzupełnieniami i osobom trzecim
trudno jest się zorientować w temacie tej dyskusji. Burmistrz zgodził się z radnym Stanisławem Wełniakiem
odnośnie trudności w wyjaśnieniu tej sprawy, jednak nie może pozwolić na to, że radny w swoim
oświadczeniu użył tak mocnych słów. Burmistrz poinformował, że w dokumentach, które radny przedstawił
nie ma mowy o tym, co jest najbardziej kluczową kwestią generującą do dzisiaj problemy tj. zobowiązanie
radnego (wówczas Burmistrza Miasta Złotowa) załączone do ww. oświadczenia - porozumienie z 14 lipca
2014 r. (załącznik nr 4) - które zostało podpisane bez zachowania zasad reprezentacji. Burmistrz dodał, że w
porozumieniu tym chodzi również o kontrasygnatę prawnika oraz kwestie finansowe. Burmistrz ponownie
stwierdził, że sprawy te są trudne do wyjaśnienia i zdaniem Burmistrza należy powołać inny organ do
rozpatrzenia tej sprawy, co Burmistrz zamierza uczynić. Radny Stanisław Wełniak poinformował, że nie do
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końca zrozumiał wypowiedź Burmistrza, ponieważ nie dosłyszał ale nie jest to istotne. Radny dodał, że nie
wnosi o uzupełnienie czy zmianę protokołu, tylko prosi o załączenie dokumentów do protokołu, które
przedstawiają stan faktyczny spraw, o których mówił Burmistrz na poprzedniej sesji i załączonego do
protokołu oświadczenia Burmistrza. W ocenie radnego przepis statutu przywołany przez radcę prawnego nie
ma w tym przypadku zastosowania. Radny zwrócił uwagę, że ww. przepis powinien być stosowany
równorzędnie do wszystkich uczestników sesji, ponieważ na poprzedniej sesji Burmistrz złożył
oświadczenie i pismo w tej sprawie, które zostało załączone do protokołu nie zachowując rygorów, o których
informował radca prawny. Radny stwierdził, że merytorycznie nie ma nic do ukrycia i nie zamierza
polemizować z Burmistrzem w tej sprawie, ponieważ uważa, że racja jest po jego stronie tzn. radnego.
Zdaniem radnego ww. materiały są obiektywnym przedstawieniem sprawy na podstawie dokumentów, a nie
na podstawie domysłów i cyt. „jakiś interpretacji tego, co mówią dokumenty”. Radny uważa tą dyskusję za
zupełnie niepotrzebną i upieranie się przez Burmistrza przy swojej racji jest w tym przypadku bezpodstawne.
Radny ponownie poinformował, że wnosi, tak jak na początku swojej wypowiedzi, nie o zmianę protokołu,
tylko o załączenie ww. dokumentów do protokołów albo z poprzedniej albo z obecnej sesji. Burmistrza
Miasta Złotowa poinformował, że będziemy przestrzegać trybu wskazanego przez radcę prawnego i zwrócił
się do radnych z prośbą o przejrzenie ww. dokumentów, zwłaszcza opinii prawnej, która potwierdza kwestie
podniesione przez Burmistrza. Przewodniczący Rady Miejskiej zadał radnemu pytanie, czy jest w
posiadaniu ww. załączników do pisma przewodniego i czy radny je przedłoży? W odpowiedzi radny
Stanisław Wełniak poinformował, że otrzymał te dokumenty w dniu wczorajszym, musi je przejrzeć i nie
był w stanie ich przygotować przed sesją i dostarczy je jutro do Biura Rady Miejskiej. Przewodniczący
Rady Miejskiej dodał, że po otrzymaniu tych dokumentów zostaną one przesłane radnym w celu zapoznania
się z ich treścią.
Materiały zgłoszone przez radnego Stanisława Wełniaka stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili innych uwag do protokołu. Tym samym protokół z XXI 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 Henryka Gollę. Radny
wyraził zgodę na objęcie funkcji Sekretarza obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wpływie 2 wniosków w sprawie zmiany porządku obrad
XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Pierwszy wniosek został złożony przez Burmistrza Miasta Złotowa w
dniu 21 października 2020 r. i dotyczy wprowadzenia do porządku obrad punktu pn. „Podjęcie uchwały w
sprawie zmiany uchwały Nr XXI.177.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego”.
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Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie odnośnie przyczyn związanych z obecnie wprowadzaną
zmianą w uchwale podjętej przez Radę na ostatniej sesji. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że w
podjętej uchwale została zakwestionowana część tekstowa i poprosił radcę prawnego o wyjaśnienie tej
kwestii. Radca prawny poinformował, że Pani Skarbnik właśnie otrzymała maila z RIO w tej sprawie.
Radca prawny przytoczył treść wiadomości:
„Kolegium RIO na dzisiejszym posiedzeniu podjęło uchwałę o stwierdzeniu nieważności wyrażenia z §5 o
treści „w tym dokonanie czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, o którym mowa w §1”. W związku
z powyższym zasadnym byłoby wycofanie wniosku Pana Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad
dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.177.2020 w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego. Jeżeli Rada przyjmie ww. wniosek i podejmie uchwałę zmieniającą, to zostaną
podjęte działania nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności tej uchwały, ponieważ nie można zmienić
czegoś, co Kolegium uchyliło.”.
Radca prawny wyjaśnił, że ww. §5 zawiera zwyczajową formułę każdej praktycznie uchwały o treści, że
wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. W uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego formułę tą uzupełniono o zwrot „w tym dokonanie czynności związanych z
zaciągnięciem kredytu, o którym mowa w §1”. Zdaniem RIO ww. zwrot nie jest potrzebny, ponieważ
stanowi pewne powtórzenie przepisów ustawy, które wskazują, iż to Burmistrz wykonuje uchwały, w tym
również podpisuje umowę kredytową i dlatego wszczęto to postępowanie nadzorcze i ono obejmowało tylko
ww. zwrot w §5. Radca prawny dodał, że jeszcze tydzień temu wydawało się, że RIO poczeka z wydaniem
tego orzeczenia o stwierdzeniu nieważności tego zwrotu w §5 i dlatego Burmistrz złożył wniosek o zmianę
uchwały w tym zakresie. Tym samym poprzez podjęcie tej uchwały o zmianie §5 brzmiałby prawidłowo i
wówczas RIO umorzyłaby postępowanie. Z informacji uzyskanych od Pani Skarbnik wynika, że RIO zajęła
się tą sprawą i podjęła uchwałę o stwierdzeniu nieważności tej części ww. przepisu i dodał, że wskazane jest
wycofanie tego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI.177.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Radca prawny poinformował,
że merytorycznie stwierdzenie nieważność ww. zwrotu niczego nie zmieni, ponieważ uchwała jest ważna i
Burmistrz mógł dokonać czynności związanych z zaciągnięciem kredytu, co też uczynił.
Burmistrz Miasta Złotowa w związku z powyższym wycofał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI.177.2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że drugim punktem w sprawie zmiany porządku obrad
sesji jest wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 23 października 2020 r. o wprowadzenie do
porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku
XXXXX XXXXXXXX w sprawie zbadania zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o
warunkach zabudowy dla działek nr xxx, xxxxxxx. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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Rady Miejskiej w Złotowie, radny Krzysztof Żelichowski, poinformował, że sprawę przedstawił na
posiedzeniu połączonych komisji stałych Rady Miejskiej. Radny dodał, że wniosek złożony przez
mieszkańca Złotowa dotyczył zmian w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy dotyczących 3 działek.
Wniosek został przekazany do rozpatrzenia ww. komisji, która stwierdziła, że Rada Miejska nie jest
właściwym organem do jego rozpatrzenia i tym samym należy go przekazać SKO. Radny poinformował, że
ww. projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego, p. Radosława Kilara. Następnie radny
zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawie tego projektu.
Radni nie zgłosili pytań i uwag do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku xxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zbadania zasadności
dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek nr xxxxxxxxxxxxxxx
(jako punktu 17).
Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli ww. wniosek. Tym samym projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia wniosku xxxxxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zbadania zasadności dokonywanych zmian w
wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek nr xxxxxxxxxxxxxxx został wprowadzony do
porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie jako punkt 17.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad XXII sesji wraz z
wprowadzonymi zmianami. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za”
przyjęła porządek obrad XXII sesji wraz z wprowadzonymi zmianami.
Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na
lata 2020-2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Miasto Złotów na 2021 rok”.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/09 w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki za parkowanie oraz
ustalenia sposobu jej poboru.
14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Gminy Miasto Złotów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Moniuszki w Złotowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia miasta
Złotowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku xxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zbadania
zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek nr
xxxxxxxxxxxxxxx.
18. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
21. Zamknięcie sesji.
Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa
Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 19 września 2020 r.
do dnia 16 października 2020 r.” w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja
została omówiona na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z pojawiającymi się informacjami na temat zakażeń COVID19 wśród pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem na temat
funkcjonowania i dostępności magistratu dla mieszkańców. W odpowiedzi Burmistrz Miasta Złotowa
poinformował, że 5 pracowników Urzędu posiada pozytywny wynik na COVID-19. Burmistrz dodał, że
Urząd pracuje w okrojonym składzie, 6 osób przebywa na zwolnieniach, 4 osoby pracują zdalnie, 2 osoby są
na urlopie. Burmistrz przyznał, że są to znaczące utrudnienia jednak generalnie Urząd zachowuje ciągłość
pracy na każdym stanowisku. Ponadto jest przygotowywany zmianowy system pracy, tak aby zachować
zastępstwa dla poszczególnych stanowisk. Burmistrz poinformował, że istnieją stanowiska dla których nie
ma zastępstw lub są już one wykorzystane. Burmistrz zachęca do zdalnego kontaktu z pracownikami Urzędu
drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niektóre sprawy wymagają obsługi bezpośredniej jak np. USC czy
ewidencja lub dowody osobiste. W tych sprawach umawiane są osobiste wizyty w Urzędzie, które się
odbywają w pełnym reżimie sanitarnym. Burmistrz podkreślił, że obecnie Urząd funkcjonuje pomimo, że
problem COVID-19 dotknął magistrat dość znacznie. Burmistrz odniósł się do sprawy poruszonej na
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posiedzeniu komisji przez radnego Krzysztofa Kulaska dotyczącej zbiegu terminów posiedzenia komisji oraz
wyłożenia publicznego jednego z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Burmistrz
zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji, aby poprzez Biuro Rady, informowali Burmistrza o
terminach posiedzeń komisji i spotkań w celu skoordynowania terminów i uniknięcia podobnych sytuacji.
Burmistrz zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w ustalaniu tych terminów kalendarza prac Burmistrza i
Urzędu.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja z działalności Burmistrza Miasta
Złotowa w okresie od dnia 19 września 2020 r. do dnia 16 października 2020 r.” została przyjęta przez Radę.

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacja radnego Łukasza Piosika:
W związku ze zgłoszeniami mieszkańców miasta, radny zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie
bezpieczeństwa poprzez zamontowanie lustra na ul. Zamkowej, na wysokości firmy „Nanga”, naprzeciwko
drogi dojazdowej do placu manewrowego nauki jazdy Państwa Kajewskich. Radny poprosił o rozpatrzenie
tej sprawy jeszcze przed rozpoczęciem okresu zimowego. Radny podniósł temat bezpieczeństwa w ruchu
pieszych na ul. Obrońców Warszawy na wysokości ul. Ostrej tj. bardzo wąskiego chodnika po prawej stronie
drogi. Radny zasugerował, co będzie jeszcze konsultował z mieszkańcami, likwidację chodnika po prawej
stronie ulicy i poszerzeniem chodnika po lewej stronie.

Interpelacje - zapytania radnego Krzysztofa Kulaska:
1. Radny zadał pytanie, czy istnieje możliwość dołączenia do istniejącego znaku „droga z
pierwszeństwem przejazdu” przy wjeździe do galerii „AURA” znaku „jazda na suwak”? Radny
zapytał o prawną i techniczną możliwość zastosowania tego rodzaju wariantu.
2. Radny poinformował, że po lewej stronie przy Domu Towarowym „ROLNIK” jest ustawiony znak
„zakaz zatrzymywania i postoju”, który blokuje dojazd do zsypu na opał do kotłowni. Radny
otrzymał zgłoszenie od GS z prośbą o jego przestawienie, tak aby można było swobodnie dojechać z
opałem.
3. Radny poinformował, że mieszkańcy zgłosili mu problem spróchniałych desek przy promenadzie na
mostku za placem zabaw. Radny zwrócił się z prośbą o przegląd i wymianę uszkodzonych desek
zanim ktoś sobie zrobi krzywdę.
Interpelacja radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz:
Radna poinformowała o zgłoszeniu od mieszkańców ulic Głębinowej i Ogrodowej w Złotowie sprawy
zdemontowania szyn kolejowych nieczynnego przejazdu kolejowego. Kilkumetrowy odcinek szyn
kolejowych przecinających ulicę Głębinową stanowi uciążliwość dla mieszkańców nieruchomości
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca. Uciążliwość jest konsekwencją hałasu i wibracji,
których źródłem jest ruch samochodowy.
7

Protokół Nr XXII.2020 z XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2020 r.

Punkt 7. 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. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w
Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.
Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 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 13 głosami „za” podjęła ww.
uchwałę.
Punkt 8. 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. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany
na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w
Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.
Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 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 13
głosami „za” podjęła ww. uchwałę.
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Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w
materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o wpłynięciu wniosku Klubu radnych Rady Miejskiej w
Złotowie „Złotów - otwarty, aktywny i nowoczesny” o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przewodniczący ww. klubu, radny Stanisław
Wojtuń, przedstawił propozycję zmiany. Radny stwierdził, że decyzje o podwyżce podatków są zawsze
trudne dla radnych, ponieważ z jednej strony radni reprezentują interes mieszkańców miasta, a z drugiej
strony reprezentują miasto, które funkcjonuje głównie dzięki dochodom z podatków. Radny poinformował,
że po głosowaniach na posiedzeniu komisji, klub przeanalizował skutek dla poszczególnych mieszkańców.
Łączny skutek wprowadzenia zaproponowanych zmian w stawkach podatku od nieruchomości dla miasta to
289 tys. zł. Zdaniem radnego środki te są niemałe i można je przeznaczyć na realizację zadań miasta. Wzrost
stawki podatku w przypadku osób fizycznych od powierzchni lokali mieszkalnych wynosi 4 gr za 1 m², czyli
przy 100 m² wzrost ten wynosi 4,00 zł rocznie. Wzrost stawki podatku od gruntów związanych z
mieszkaniami wynosi 2 gr, przy działce o pow. 1000 m² wzrost wynosi 20,00 zł w skali roku. Radny dodał,
że w przypadku lokali w budynkach wielorodzinnych skala tej podwyżki jest zdecydowanie niższa. W
przypadku posiadania garażu o pow. 20 m² skutek wzrostu podatku wynosi 6,40 zł w skali roku. Łącznie
mieszkaniec miasta posiadający dom, działkę i garaż zapłaci dodatkowo 30,40 zł w skali roku. W ocenie
radnego ww. kwota nie jest duża dla pojedynczego gospodarstwa, natomiast w przypadku skali miasta jest to
kwota dosyć znacząca. Radny poinformował, że wniosek zgłoszony przez ww. klub dotyczy tego podatku, z
którego miasto posiada największe dochody tzn. od działalności, która ta kwota jest znacząca. Wniosek
radnych polega na podzieleniu propozycji Burmistrza wzrostu stawki 3,9% podzielić przez 2, czyli wzrost o
1,9%. Skutek dla miasta to ok. 80 tys. zł mniej niż w przypadku propozycji Burmistrza. Dla przedsiębiorcy
prowadzącego działalność gospodarczą, to przy pow. 100 m² wzrost ten wyniesie 42,00 zł w skali roku. W
ocenie klubu wzrost kwoty podatku przy uwzględnieniu ww. propozycji, w przypadku przedsiębiorców
posiadający większe powierzchnie, nie wpłynie znacząco na prowadzoną przez nich działalność. Radny
dodał, że propozycja zgłoszona przez klub nie obejmuje zmian w pozostałych stawkach, ponieważ nie sądzi
aby taki wzrost był zauważalny dla podatnika.
Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że będzie głosował przeciwko ww. wnioskowi i przedstawił
swoje stanowisko w tej sprawie. Radny stwierdził, że zgodnie z jego rozumieniem powyższej propozycji,
obniżka zaproponowanej przez Burmistrza stawki dotyczy przedsiębiorców, natomiast reszta miałaby
zapłacić zwyżkowo. W ocenie radnego nie powinno się dzielić ludzi na cyt. „lepszy czy gorszy sort”, tylko
równo. Tym samym albo wprowadza się podwyżkę dla wszystkich kategorii albo nikomu. Radny uważa, że
w dobie pandemii nie powinno się podnosić podatków, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę złe wyniki
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zapowiadane w przyszłym roku. Radny stwierdził, że w ciągu ostatnich 5 lat kadencji Burmistrza
przedstawiane są informacje o dobrej pozycji miasta w różnego rodzajach rankingach, a tymczasem miasto
podwyższa podatki mieszkańcom, tak jakby te 80 tys. zł miałoby je zrujnować. Radny wyraził zdziwienie
taką sytuacją, ponieważ jego zdaniem miasto powinno być bardziej przyjazne dla mieszkańców i
przedsiębiorców, ponieważ w przypadku problemów/kryzysu istnieje możliwość zwolnienia przez
przedsiębiorców pracowników. Ponadto w obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii pracownicy mniej
zarabiają oraz nastąpił również wzrost cen, a miasto w takiej sytuacji chce podwyższyć stawki podatkowe.
Radny poinformował, że kiedy rozpoczął wykonywanie mandatu radnego, budżet miasta wynosił ponad 40
mln zł przy poziomie inwestycji od 12 do 15 mln zł. Obecnie budżet to ok. 90 mln zł lub ponad tą kwotę a
inwestycje praktycznie nie są realizowane. Radny dodał, że gdyby radni nie zawalczyli o dom
przedpogrzebowy, to ten obiekt by nie powstał. W ocenie radnego środki z budżetu są „przejadane” na
administrację. Zdaniem radnego podwyższając podatki, środki uzyskane z tego tytułu zostaną dołożone do
wydatków administracyjnych. Radny odniósł się do inwestycji realizowanych w tym roku i stwierdził, że
największą inwestycją jest cyt. „hotel dla pszczół, nic więcej”. Radny wyraził sprzeciw wobec
zaproponowanej podwyżce, z której środki mają zostać przeznczone na funkcjonowanie administracji,
zdaniem radnego jest to błąd. Radny stwierdził, że w dobie kryzysu Rada nie powinna podnosić podatków,
tylko pozostawić stawki na dotychczasowym poziomie.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że Klub radnych „Zadbajmy o Złotów” zagłosuje przeciw
zgłoszonej poprawce, jak i przeciwko projektom uchwał w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych. Następnie radny uzasadnił powyższą decyzję.
Radny poinformował, że ze sprawozdań z wykonania budżetu nadwyżka budżetowa za I półrocze wynosi
ponad 5 mln zł przy planowanym deficycie w wysokości 11 mln zł. Sytuacja finansowa budżetu oraz bieżąca
możliwość realizacji zadań przez miasto jest generalnie bardzo dobra. Zdaniem radnego nie ma potrzeby
podnoszenia podatków w celu zwiększenia dochodów budżetu. Radny stwierdził, że jest pewna
niekonsekwencja nie do uzasadnienia i do wyjaśnienia mieszkańcom miasta, która ma związek z
przeprowadzoną niedawno dyskusją na temat udzielenia ulg i pomocy dla przedsiębiorców i mieszkańców w
związku z trwającą pandemią m.in. umorzono część podatków oraz odroczono terminy płatności podatku.
Radny podkreślił, że w tamtym okresie sytuacja związana z pandemią nie była gorsza niż jest obecnie.
Radny stwierdził, że pomimo trwającej obecnie gorszej sytuacji, chcemy podnieść naszym mieszkańcom
podatki. W ocenie radnego, z ekonomicznego punktu widzenia, kwota uzyskana z tej podwyżki nie jest duża
i w przypadku potrzeby uzyskania tych środków jest to możliwe do osiągnięcia w wyniku obniżki
niepotrzebnych wydatków budżetowych. Radny podkreślił, że zdaniem Klubu radnych „Zadbajmy o
Złotów” zarówno wniosek o zmianę w projekcie uchwały jak i projekty uchwał dotyczących podatków
lokalnych przedstawionych przez Burmistrza nie zasługują na akceptację.
Radny Łukasz Piosik zadał pytanie, czy radni wysłuchali wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia w
10

Protokół Nr XXII.2020 z XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2020 r.

sprawie planowanych kwot do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości? Następnie radny odniósł się do
propozycji zmiany w uchwale zaproponowanej przez Klub radnych „Złotów - otwarty, aktywny i
nowoczesny” tj. zmniejszenia o 50% podatku dla przedsiębiorców. Radny podkreślił, że należy
przeanalizować wysokość kwot z tytułu tego podatku. Radny zadał pytanie wnioskodawcy tej propozycji
zmiany, czy kwota 80 tys. zł dotyczy kosztu obniżenia podatku dla przedsiębiorców? Radny Stanisław
Wojtuń potwierdził tą informację. Radny Łukasz Piosik poinformował, że łączna kwota z tytułu tego
podatku to kwota kilkuset tys. zł. Radny dodał, że każdy mieszkaniec miasta, nie tylko przedsiębiorca, ma
prawo zwrócić się do Burmistrza o zwolnienie z tytułu tego podatku.
Radny Roman Głyżewski stwierdził, że analiza przedstawiona przez radnego Stanisława Wojtunia jest
poprawna. Radny podkreślił, że podatki lokalne są jednym z najważniejszych źródeł dochodów gminy.
Radny przedstawił informację Komisji Rewizyjnej z wykonania dochodów za rok 2019. Kwota z tytułu
podatku od nieruchomości uzyskana przez miasto wyniosła 9.376.032,08 zł. Radny dodał, że w przypadku
wzrostu o 3,9% kwota tego dochodu byłaby o 360 tys. zł wyższa. Radny podkreślił wyjątkowość bieżącego
roku oraz roku przyszłego. Radny stwierdził, że w tym roku w związku z panującą sytuacją nie odbyło się
wiele wydarzeń i miasto z tego tytułu posiada oszczędności środków finansowych. W ocenie radnego
pomniejszenie kwoty dochodów o kwotę 350 tys. zł nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla
kondycji miasta. Zdaniem radnego nie ma sensu wprowadzenia poprawki poprzez pomniejszenie procentu
danej stawki. Radny poinformował, że radni - członkowie jego Klubu radnych tj. „Połączył nas Złotów”
również są przeciwni podnoszeniu podatków w roku następnym. Radny stwierdził, że pozostawienie na rok
przyszły stawek dotychczas obowiązujących nie wpłynie na funkcjonowanie miasta. Radny dodał, że
chciałby tylko, aby wykonalność z tytułu tego podatku była na poziomie roku 2019. Radny dodał, że jeżeli
sytuacja w 2021 r. będzie bardzo trudna, to należy wykorzystać wszystkie narzędzia pracy w celu pomocy
przedsiębiorcom. Radny zapowiedział, że jako przewodniczący największego klubu radnych wnioskuje o
pozostawienie dotychczasowych stawek podatków lokalnych.
Radny Henryk Golla podkreślił, że w tej sprawie nie chodzi tylko o podatki ale o drenaż społeczeństwa
poprzez inne nadchodzące podwyżki. Radny zwrócił uwagę na nieprzewidywalną i ciągle zmieniającą się
sytuację związaną z pandemią oraz trudnościami w zaplanowaniu obecnie działań na przyszłość. Radny
dodał, że pracodawcy tracą pracowników, są ograniczenia w wypłatach do 80% i podatki są tylko jednym z
elementów większej całości. Radny stwierdził, że należy wziąć pod rozwagę również sytuację
najbiedniejszych mieszkańców Złotowa. Radny dodał, że wyborcy wybrali radnych po to, aby stali po ich
stronie. Radny podkreślił, że sprawy miasta są bardzo ważne i należy poczekać na dalszy rozwój wypadków.
Radny stwierdził, że obecnie nie wiadomo, jaka będzie sytuacja za rok, za dwa, co spowoduje konieczność
zastosowania podwyżek. Radny poinformował, że jest za utrzymaniem stawek tych podatków na
dotychczasowym poziomie i miasto z tego powodu na pewno nie ucierpi w dużym zakresie.
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Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że propozycja klubu radnych ograniczająca się do obniżenia
stawki podatku podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą była związana z tym, że na posiedzeniu
komisji padł argument odnośnie problemów przedsiębiorców. Radny dodał, że z analiz dostępnych w obiegu
publicznym dotyczących możliwości zwiększenia bezrobocia w wyniku pandemii wynika, że takiego
zagrożenia nie ma. Radny poinformował, że np. Słupsk w zakresie podatku od nieruchomości ustalił
maksymalne stawki. Radny dodał, że miasto Złotów udzieliło ulg dla przedsiębiorców w związku ze stanem
epidemii na kwotę 100 tys. zł, tym samym zdaniem radnego nie ma tak złej sytuacji w tym zakresie. Pomimo
istnienia obaw, co do dalszego rozwoju sytuacji, to w ocenie radnego nie można porównywać obecnego
stanu do sytuacji z marca br. Radny zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o bieżącą działaność miasta, to np.
obecnie nie funkcjonuje basen, natomiast koszty ponoszone przez miasto na jego utrzymanie są stałe. Radny
stwierdził, że nie wiadomo, jak długo ta sytuacja potrwa i stąd należy szukać źródeł dochodów w celu
pokrycia ww. kosztów. Zdaniem radnego 30,00 zł w skali roku dla pojedynczego gospodarstwa nie jest dużą
kwotą, natomiast jeżeli kwotę tą pomnożymy przez wszystkie gospodarstwa na terenie miasta, to jest to
znacząca kwota dla budżetu miasta. Radny stwierdził, że prawdopodobnie jego wypowiedź nie wpłynie na
podjętą już przez radnych decyzję w tej sprawie, jednak według radnego warto spojrzeć na miasto szerzej, od
strony potrzeb ze względu na późniejsze oczekiwania w zakresie realizacji inwestycji, tylko pytaniem
otwartym pozostaje skąd wziąć na to środki.
Radny Maciej Zając zgodził się ze stanowiskiem radnego Stanisława Wojtunia, ponieważ propozycja
zmiany w projekcie uchwały jest wspólnym wnioskiem klubu. Radny poinformował, że analiza wykonana
przez radnego jest adekwatna do działań, które należałoby podjąć. Zdaniem radnego ustalanie wysokości
stawek podatkowych jest narzędziem, które należy wykorzystać. Radny dodał, że zdaje sobie sprawę z
nośności haseł populistycznych wypowiadanych przez część radnych wśród wyborców ale radny podkreślił,
że po to radni zostali wybrani, aby podejmować również decyzje, które nie są „ładne” i populistyczne.
Zdaniem radnego wygłaszanie tego rodzaju haseł w celu wypracowania poparcia na następną kadencję to nie
jest ta rola. W ocenie radnego proponowane kwoty podwyżek nie są wielkie, natomiast kwota łączna, która
wpłynęłaby do budżetu miasta, pozwoliłaby w sytuacjach wyjątkowych związanych z obecną sytuacją na
wsparcie zagrożonych przez pandemię przedsiębiorców np. w postaci zwolnienia z podatku. Radny
poinformował, że będzie głosował za przyjęciem tej poprawki, ponieważ już obecnie należy reagować na
zaistniałą sytuację i korzystać z dostępnych narzędzi w celu zabezpieczenia dochodów budżetu. W ocenie
radnego w związku z tym, że nie wiadomo w jakim kierunku będzie się kształtowała obecna sytuacja, należy
wziąć pod uwagę tego rodzaju zabezpieczenie i należy już teraz reagować, a nie czekać na narastanie tego
problemu.
Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że przez 18 lat od kiedy pełni mandat radnego podatki były
zawsze podnoszone i nie można mówić, że radni są przeciwko podatkom i mieszkańcy praktycznie w 100%
je płacili. Zdaniem radnego obecne stawki są w większości również 100%, ponieważ jeżeli maksymalna
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stawka będzie mniejsza o 3%, czyli będzie wynosić 97% a nie 100%, to w takiej sytuacji nic się nie stanie
biorąc pod uwagę obecny trudny rok jak i następny, który będzie również trudny. W ocenie radnego, nie
podniesienie podatków w jednym roku do tego maksimum ustalanego przez rząd, nie wpłynie negatywnie na
sytuację miasta. Radny dodał, że od ostatnich 20 lat, w których radny działał w samorządzie, stawki były
praktycznie ustalone na poziomie 100%, oprócz podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, gdzie
obowiązywała niepisana umowa, że stawka ta wynosi 80%, co później zostało zmienione i stawka ta wynosi
trochę więcej. Radny poinformował, że stawki te były podnoszone o stopień inflacji z małą nadwyżką.
Radny nie zgodził się ze stwierdzeniem, że radni działają populistycznie, ponieważ obecna sytuacja w kraju
nie wynika z ich winy. Radny uważa, że miasto naprawdę niewiele straci jeżeli o te 3% nie podniesie
podatków dla mieszkańców. Radny dodał, że w przypadku podniesienia podatków mieszkańcy również
zapłacą więcej, ponieważ przedsiębiorcy wliczą tą podwyżkę w koszty utrzymania działalności. Zdaniem
radnego, jeżeli stawki tego podatku będą na wysokości 97% maksymalnych stawek, to się nic nie stanie.
Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia związanej z
pandemią. Radny stwierdził, pomimo, iż rząd nie ogłosił lockdownu to w rzeczywistości taki lockdowan
istnieje m.in. z uwagi na ograniczenie działalności wielu przedsiębiorstw z powodu przebywania wielu
pracowników na kwarantannie, co wpływa na zmniejszenie obrotów firm. Zdaniem radnego na temat skali
tego problemu należy porozmawiać z przedsiębiorcami zatrudniającymi pracowników. Radny poinformował,
że mógłby się zgodzić z wypowiedzią radnego Macieja Zająca w sprawie podniesienia podatków i zadał
pytanie, na realizację jakich inwestycji miasto potrzebuje środków? Radny stwierdził, że przez ostatnie 4-5
lat miasto nie realizuje większych inwestycji. Radny dodał, że nie wszystkie chodniki i infrastruktura
oświetlania są realizowane. Radny zadał pytanie radnym Maciejowi Zającowi i Łukaszowi Piosikowi, jako
reprezentujących okręgi z przewagą domów jednorodzinnych, czy są oni w stanie pójść do mieszkańców z
informacją o podniesieniu podatków? Zdaniem radnego raczej nie. Radny dodał, że przekaże mieszkańcom
okręgów ww. radnych informację w sprawie propozycji podwyżek, którą ww. radni poparli.
Radny Łukasz Piosik odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza i poinformował, że
miasto w ciągu ostatnich 3 latach przeznaczyło na inwestycje kwotę 40 mln zł, z czego 20 mln zł to
pozyskane środki zewnętrzne. Radny podkreślił, że w mieście są realizowane inwestycje, o których radny
Koronkiewicz powinien posiadać informacje. Radny poddał w wątpliwość informację na temat 40 mln zł
budżetu miasta i realizacji inwestycji w kwotach 12-15 mln zł, jednak dodał, że może się w tej sprawie mylić.
Radny zapowiedział, że zapyta mieszkańców w swoim okręgu wyborczym, czy zaproponowane kwoty
podwyżek są dla nich naprawdę tak wysokie? Radny zadał pytanie, czy w projekcie uchwały są zawarte
maksymalne stawki możliwe do ustalenia i czy dla przedsiębiorców również są ustalone maksymalne stawki?
W odpowiedzi radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że ustalamy maksymalne stawki ale nie dla
przedsiębiorców i dodał, że w ich przypadku nigdy nie było maksymalnej stawki. Radny dodał, że dla
mieszkańców od budynków i terenów jest ustalana maksymalna stawka. Radny Łukasz Piosik powtórnie
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podał, że w ciągu ostatnich 3 lat miasto wydało 40 mln zł na inwestycje i zwrócił się do radnego Krzysztofa
Koronkiewicza o nie podawanie nieprawdziwych informacji w tym zakresie oraz zwrócił się z prośbą o nie
używanie w dyskusji populistycznych argumentów. Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że
kiedy 10 lat temu jak pierwszy raz został radnym, to wówczas budżet zamykał się w kwocie ok. 43 mln zł.
Burmistrz Miasta Złotowa stwierdził, że powyższa dyskusja wniosła wiele argumentów w sprawie
podwyżki stawek tego podatku. Burmistrz dodał, że uchwała ta będzie swoistym pewnym testem
odpowiedzialności, ponieważ budżet miasta posiada ograniczone możliwości. Burmistrz podkreślił, że
informacja uzyskana z GUS w sprawie wzrostu cen o 3,9% dotyczy również naszego samorządu, który
działa w tym samych warunkach co inne podmioty, ponieważ samorząd również zamawia towary i usługi,
generuje popyt. Miasto wspiera przedsiębiorstwa poprzez generowanie zamówień na różnego rodzaju
inwestycje. Burmistrz dodał, że obecnie jest czas na podjęcie tego rodzaju decyzji, ponieważ w przypadku
możliwych przyszłorocznych trudności firm wynikających z obecnej sytuacji, podwyżka podatków w celu
ratowania budżetu nie zostanie dobrze odebrana wśród mieszkańców. Burmistrz podkreślił, że szukając
środków w zakresie oszczędności, zawsze należy zacząć od samorządu poprzez przeanalizowanie
wszystkich wydatków. Zdaniem Burmistrza, populizmem jest jednak podnoszenie argumentu na temat
wzrostu kosztów administracji. Informacja przedstawiona przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza na temat
skali budżetu jest prawdą, ponieważ dzisiaj budżet to 100 mln zł, 6 lat temu budżet wynosił 50 mln zł.
Burmistrz podkreślił, że nad realizacją budżetu pracuje ten sam zespół ludzi, w związku ze zmianą specyfiki
pracy różnica wynosi 1-2 etaty. Nadal w Urzędzie pracują 44 osoby, które wraz z pracownikami jednostek
podległych zajmują się budżetem dwa razy większym. Burmistrz stwierdził, że można zacząć od korekty
wynagrodzeń. Burmistrz podkreślił, że od początku nie był zwolennikiem „taniego urzędu”, ponieważ nie w
ten sposób przygotowuje się wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrę do wykonywania odpowiedzialnej
pracy. Burmistrz wyraził również zdziwienie wypowiedziami na temat braku inwestycji, ponieważ radni
ustalają budżet na podstawie projektu Burmistrza. W budżecie są wypisane zadania inwestycyjne i tym
samym radny zaprzecza sam sobie, ponieważ już nie pamięta, o co wnioskował i wnosił. Burmistrz
wspomniał m.in. o zgłoszonym do tegorocznego budżetu przez radnych telebimie przy domie
przedpogrzebowym. Burmistrz dodał, że radni udzielają absolutorium z tytułu wykonania budżetu, w tym
również w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. Zadania te są wykonywane na poziomie kilkunastu mln
zł rocznie. Burmistrz przypomniał zrealizowane inwestycje m.in. halę sportową przy SP Nr 2, fotowoltaikę
na budynku SP Nr 2 i SP Nr 3, kompleks sportowy i drugie boisko przy SP Nr 3. Burmistrz pokreślił, że
ponownie należało zająć się sprawą basenu cyt. „ponieważ ktoś nie dopilnował roboty” tj. niecką
rehabilitacyjną, która kosztowała 3 mln zł a teraz należało zainwestować w nią 1 mln zł. Kolejną wykonaną
inwestycją była ul. Dorsza za ok. 3 mln zł, a obecnie jest realizowana ul. Polna. Kolejnymi zrealizowanymi
inwestycjami były cmentarze, w tym Cmentarz Wojenny, parki, kaplica przy cmentarzu ewangelickim.
Burmistrz podkreślił, że podatki należy podnosić poprzez małe kroki niż w formie jednorazowej drastycznej
podwyżki. Podatki należy zmieniać, ponieważ samorząd nie działa w jakimś wyodrębnieniu. Burmistrz
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oznajmił, że obecny rok jest ciężki również dla miasta i dodał, że miasto pomogło przedsiębiorcom poprzez
przyjęcie uchwały pomocowej, czego efekty są widoczne. Burmistrz podkreślił, ze kwota z powyższego
tytułu nie jest znacząca, co jest odzwierciedleniem kondycji finansowej tych firm. Burmistrz poinformował o
jeszcze jednym problemie tzn. budżet gminy z niezależnych od samorządu powodów traci dochody. Projekty
rządowe, które dotyczą samorządów jak np. zwolnienie z PIT osób do 26. roku życia, nie dyskutując nad
zasadnością i skutkami takiego rozwiązania, to środki z tego tytułu nie zostały zrekompensowane. Burmistrz
dodał, że gmina utraciła środki z tytułu bonifikaty przekształcenia użytkowania wieczystego, środków tych
również nikt nie zrekompensuje. Burmistrz wspomniał o zapowiadanych kolejnych projektach np. o tym, że
być może nie będzie opłaty targowej. Zadania rządowe realizowane przez USC nie są rekompensowane.
Burmistrz poinformował, że prowadzone są dyskusje na różnego rodzajach formach samorządowych na
temat sposobów odzyskania tych środków przez samorządy. Burmistrz stwierdził, że gmina nie ma dużego
pola do działania pod kątem pobudzania rozwoju gospodarczego. Przykładem w tym zakresie są
podejmowane działania w kierunku uruchomienia terenów inwestycyjnych w celu wygenerowania
dochodów, które będą w części rekompensować obecny stan finansów oraz oczekiwania inwestycyjne.
Burmistrz przypomniał, że radni poparli wniosek w sprawie wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
Burmistrz dodał, że chciałby udzielić pomocy jeszcze innym służbom państwowym. Zgłaszane są nowe
propozycje inwestycyjne na przyszły rok. Burmistrz zadał pytanie, dlaczego komisje na tym etapie prac nad
projektem uchwały nie konsultowały się z organizacją rzemieślników tzn. z Cechem Rzemiosł Różnych w
Złotowie? Burmistrz dodał, że taki zwyczaj funkcjonował. Wówczas radni byliby w bardziej komfortowej
sytuacji odnośnie podjęcia decyzji co do podwyżki podatku, ponieważ zdaniem Burmistrza opinia tej
organizacji nie byłaby jednoznaczna w sprawie podnoszenia podatków, ponieważ przedsiębiorcy żyją w
realiach rynkowych. Burmistrz zwrócił się z prośba, aby w przyszłości zostały podjęte tego rodzaju
konsultacje, których inicjatorem powinny być komisje Rady Miejskiej. Burmistrz ponownie podkreślił, że
decyzja w powyższej sprawie jest swego rodzaju testem odpowiedzialności. Odnośnie złożonego przez Klub
radnych „Złotów - otwarty, aktywny i nowoczesny” wniosku w sprawie propozycji zmiany stawek podatku
Burmistrz stwierdził, że jest on reakcją na dyskusję na posiedzeniu komisji i zawiera on pewną rację. Skutki
w przeliczeniu na jednostkę są do zaakceptowania i Burmistrz zawnioskował o podjęcie przez radnych
pozytywnej decyzji odnośnie tego wniosku.
Radny Stanisław Wełniak zwrócił się do Burmistrza z prośbą o nie prowokowanie radnych i nie określanie
tej decyzji mianem „testu odpowiedzialności”, ponieważ to oznacza, że radni będący przeciwko propozycji
Burmistrza są ludźmi nieodpowiedzialnymi. W ocenie radnego nie można w ten sposób stawiać sprawy,
ponieważ to generuje konflikty. Radny odniósł się do wypowiedzi Burmistrza na temat nieprawidłowo
zrealizowanej inwestycji niecki rehabilitacyjnej, cyt. „że stale Pan, jak pijany u płotu mówi, że basen był źle
zrobiony”. Radny poprosił Burmistrza o wyjaśnienie powodów, dlaczego ten budżetu jest tak planowany i
realizowany. Na początku br. został uchwalony budżet z deficytem na poziomie ok. 11 mln zł, za pierwsze
półrocze nie ma deficytu, a jest nadwyżka w kwocie prawie 6 mln zł. Radny zadał pytanie, czy tego rodzaju
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polityka zmierza do tego, żeby czerpać tylko dochody nie mając koncepcji na wydatki? Czy to są jakieś
zabiegi tylko po to, aby trzymać środki w budżecie i chwalić się tym, że miasto nie jest zadłużone, nie ma
zaciągniętych żadnych kredytów? Radny podkreślił, że przecież tak nie jest. Radny stwierdził, że powyżej
scharakteryzowana polityka jest prowadzona przez cały czas. W ocenie radnego taka polityka polegająca na
trzymaniu pieniędzy w obecnej sytuacji makroekonomicznej, w której lokaty i oszczędności są na poziomie
zerowym, a potrzeby miasta są nieograniczone, jest działaniem na szkodę naszych podatników, na szkodę
miasta.
Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do kwestii podniesionego w wypowiedzi Burmistrza telebimu
przy domie przedpogrzebowym Radny stwierdził, że zadanie to tj. inicjatywa radnego Stanisława Wełniaka
wyprzedziła czas w kontekście dzisiejszej sytuacji obowiązującego stanu epidemii i ograniczeń z nim
związanych.
Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że wówczas kiedy Burmistrzem Miasta Złotowa był p. Stanisław
Wełniak mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, w której na rachunku znajdowały się środki w
wysokości 10 mln zł, które nie były wydatkowane. Natomiast obecnie radny Stanisław Wełniak powtarza, że
należy wydawać te środki. Radny podkreślił, że obecna sytuacja była inna, ponieważ nie można było
wprowadzić do budżetu środków nie zamykając roku poprzedniego, stąd ten deficyt w wysokości 11 mln zł.
Natomiast w tamtym przypadku był zaciągnięty kredyt na środki, które nie zostały wydatkowane. Radny
dodał, że właśnie to było dla niego wtedy bardzo dziwne.
Burmistrz Miasta Złotowa stwierdził, że dla radnego Stanisława Wełniaka sprawa basenu może się
wydawać „nudna” ale dla miasta jest kosztowana. Burmistrz poinformował, że skutkiem nie dopilnowania
tej inwestycji, która po 3 latach przestała funkcjonować, jest trwająca obecnie sprawa w sądzie. Burmistrz
dodał, że sprawa ta jest wyjaśniania, ponieważ nie może być tak, że pieniądz publiczny jest w taki sposób
niedopracowany i niedopilnowany oraz wydatkowany nieracjonalnie z uwagi na inne potrzeby, których jest
zbyt dużo. Burmistrz stwierdził, że rozumie dlaczego radnego ten temat nudzi, ponieważ radny wolałby cyt.
„zamknąć niewygodne sprawy”, podobnie jak sprawę kredytu, który został zaciągnięty i ulokowany, za który
miasto płaciło odsetki za niewykorzystane środki. Burmistrz odniósł się do informacji podanych przez
radnego w sprawie rzekomego posiadania przez miasto środków, które nie są wykorzystywane. Burmistrz
podkreślił, że są to sytuacje złożone, trudne do wyjaśnienia i nie odbywa się to w ten sposób. Burmistrz
zapowiedział przygotowanie radnym zestawień, wykazu inwestycji, wykazu kwot przeznaczonych na
realizację inwestycji na tle całego budżetu za okres ostatnich 10 lat. Ponadto Burmistrz poinformował o
przedstawieniu informacji na temat polityki finansowej prowadzonej i utrzymywanej przez wiele lat przez
Burmistrza i Panią Skarbnik, która będzie odpowiedzią na powyższe zarzuty. Burmistrz potwierdził, że
podjęcie tej decyzji jest odpowiedzialnością. Rada i Burmistrz posiadają swoje kompetencje.
Odpowiedzialność jest ścisłe związana z podjęciem tej decyzji. Za podejmowane decyzje i radni i Burmistrz
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ponoszą odpowiedzialność przed mieszkańcami i przed samym sobą, ponieważ tego słowa nie da się
wykasować.
Radny Łukasz Piosik odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza na temat telebimu. W
związku z panującą obecnie sytuacją można skonsultować to zadanie z mieszkańcami i jeżeli mieszkańcy
będą za realizacją tej inwestycji, to można ją wówczas zgłosić. Radny dodał, że poprzednio pomysł ten
wywołał oburzenie wśród mieszkańców.
Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył dyskusję w sprawie wniosku zgłoszonego przez Klub radnych
„Złotów - otwarty, aktywny i nowoczesny".
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Klubu radnych Rady Miejskiej w
Złotowie „Złotów - otwarty, aktywny i nowoczesny” o dokonanie w projekcie uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości następującej poprawki:
- w § 1 pkt 2 zamiast kwoty 22,05 zł wpisać 21,64 zł.
W wyniku głosowania Rada 9 głosami „przeciw” przy 4 głosach „za” odrzuciła ww. wniosek.

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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 4 głosami „przeciw” przy 1
głosie „wstrzymującym się”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej negatywnie zaopiniowała
ww. projekt uchwały 4 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu, Turystyki i Promocji Miasta negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „przeciw”
przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości. W wyniku głosowania ww. projekt został odrzucony przez Radę
stosunkiem głosów 9 głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
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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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „przeciw” przy 2
głosach „wstrzymujących się”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej negatywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały 4 głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2
głosami „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały z w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych. W wyniku głosowania ww. projekt został odrzucony przez
Radę stosunkiem głosów 9 głosami „przeciw” przy 4 głosach „wstrzymujących się”.

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto
Złotów na 2021 rok”
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto
Złotów na 2021 rok” w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Maciej Zając poinformował, że ten temat był poruszany na posiedzeniu komisji. Radny podkreślił,
że wszystkie elementy, które należało zawrzeć w tym programie zostały w tym projekcie uwzględnione.
Radny stwierdził, że obecnie trudno jest przewidzieć realizację tego programu z uwagi na panującą sytuację
związaną ze stanem epidemii i jego ograniczeniami. Radny dodał, że informacje na temat programu
przekazał na komisjach i zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w sprawie ww. projektu uchwały.
Radni nie zgłosili innych pytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w
Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.
Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.
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Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2021 rok”. W wyniku głosowania Rada
jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto
Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021”
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto
Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021” w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany
na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Roman Głyżewski odniósł się do kwestii podniesionej przez siebie na posiedzeniu komisji. Radny
poinformował, że na rok 2020 na zadania związane z działalnością organizacji pożytku publicznego została
zaplanowana kwota 1.145 tys. zł plus 300 tys. zł na rozwój sportu. Radny dodał, że z informacji, które
uzyskał od pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego wg stanu na dzień 25 września br. w ramach
dotacji dla organizacji pozarządowych nie wykorzystano kwoty 356.894,55 zł. Radny zadał pytanie, czy te
środki finansowe zostaną wykorzystane w przyszłym roku, czy w innej formie trafią do ogólnego budżetu?
W odpowiedzi Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że pod koniec roku kiedy zostaną rozliczone
umowy na dotację dla organizacji pozarządowych środki te będą w zmianach budżetu widoczne, będą
przesunięcia miedzy paragrafami oraz będą rozliczone i wykorzystywane w przyszłym roku.
Radny Stanisław Wełniak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza, której nie zrozumiał i uznał ją za
nieprawdziwą odpowiedź. Radny poinformował, że niewykorzystane środki w danym roku nie przechodzą
automatycznie na zadania tego typu w przyszłym roku, tylko przechodzą do nadwyżki budżetowej.
Burmistrz poinformował, że dokładnie powyższe miał na myśli i dodał, że nie jest to bezpośrednie
przypisanie pieniędzy danemu zadaniu, pieniądz ten nie jest „znaczony” tak jak środki z funduszu
korkowego. Podobnie jak w innych zadań budżetowych różnica w przypadku kwoty zaplanowanej a
zrealizowanej za inwestycję przechodzi w nadwyżkę budżetową i będzie przedmiotem planowania w
przyszłym roku na poszczególnych paragrafach nowych wydatków. Radny Stanisław Wełniak zadał
pytanie, czy środki te z dniem 31 grudnia 2020 r. wchodzą do nadwyżki budżetowej i podlegają normalnemu
procedowaniu Rady w budżecie roku 2021? Burmistrz odpowiedział, że w ogólnie mówiąc tak.
Radni nie zgłosili innych pytań i uwag do projektu uchwały.

19

Protokół Nr XXII.2020 z XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w
Złotowie odnośnie ww. projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.
Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego
Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 13
głosami „za” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/09 w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki za parkowanie
oraz ustalenia sposobu jej poboru
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/183/09 w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki za parkowanie oraz
ustalenia sposobu

jej poboru w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był

omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Stanisław Wojtuń zwrócił uwagę na zapewnienie miejsc parkingowych dla właścicieli pojazdów
okolicznych osiedli, parkujących codziennie na tym parkingu swoje pojazdy w związku z ustanowieniem tej
strefy płatnego parkowania. Radny poinformował, że ta strefa płatnego parkowania będzie obowiązywać
tylko w dni targowe tzn. we wtorki i piątki w godz. od 7.00 do 13.00 i tym samym należy zapewnić tym
mieszkańcom miejsca parkingowe dla ich pojazdów poprzez wyznaczenie innego miejsca dla tych pojazdów
lub nie obejmowania całego terenu przedmiotowego parkingu tą strefą. Radny dodał, że poza dniami
targowymi na tym terenie nie ma problemu z brakiem miejsc parkingowych. Zdaniem radnego mieszkańcy
okolicznych domów powinni posiadać możliwość parkowania w tym czasie bez zasad obowiązujących w
strefie płatnego parkowania.
Radna Agnieszka Jęsiek - Barabasz wyraziła zrozumienie wobec powyższego stanowiska radnego jednak
zwróciła uwagę, że mieszkańcy pozostałych stref płatnego parkowania w mieście np. przy ul. Wojska
Polskiego czy Placu Paderewskiego również mogą zgłosić inicjatywę zapewnienia im bezpłatnych miejsc w
ich strefach. Ponadto radna podniosła kwestię zastosowania innego rozwiązania niż szlaban z uwagi na
wjazd pojazdów takich służb jak straż pożarna czy pogotowie.
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Radny Stanisław Wełniak również wyraził zrozumienie dla intencji radnego Stanisława Wojtunia w
stosunku dla mieszkańców tego osiedla w celu utrzymania dotychczas istniejącego stanu. W ocenie radnego
propozycja zgłoszona przez radnego Stanisława Wojtunia jest nierealna w wykonaniu, ponieważ trudno
będzie rozgraniczyć sytuację związaną z czasem zaparkowania danego pojazdu np. czy ktoś wcześniej nie
wjechał na parking itp. Zdaniem radnego, rozwiązaniem tego problemu jest konieczność opróżnienia tego
parkingu w dniach targowych tj. we wtorek i w piątek do godz. 7.00. Właściciele pojazdów, które w tych
dniach po tej godzinie będą nadal stały na parkingu będą zobowiązani wnieść opłatę na ogólnych zasadach.
Alternatywnym miejscem do parkowania pojazdów mieszkańców tego osiedla w dniach targowych jest
oddalony o ok. 50 m duży parking naprzeciwko boiska sportowego z dużą liczbą miejsc parkingowych.
Zdaniem radnego Stanisława Wojtunia nie można porównywać Placu Paderewskiego do dużego osiedla
mieszkaniowego przy ul. Wańkowicza i Słowackiego pod kątem liczby mieszkańców, ponadto w pobliżu
placu jest zlokalizowany duży parking przy Placu Kościuszki nie objęty strefą płatnego parkowania. Radny
poinformował, że nie sprawdzał liczby miejsc parkingowych na parkingu przy boisku sportowym i być może
parkowanie w tym miejscu w dni targowe może rozwiązuje ten problem. Radny jednak dodał, że na tym
parkingu przy ul. Sienkiewicza codziennie parkuje dużo pojazdów ok. 50-60. W ocenie radnego, przed
wejściem w życie tej uchwały, należy zweryfikować ten problem i przygotować jego techniczne rozwiązanie
w celu uniknięcia możliwych konfliktów i problemów.
Radny Henryk Golla zaproponował rozważenie pozostawienia dotychczasowego rozwiązania, o ile czas
jeszcze na to pozwala, polegającego na dokonaniu wymiany automatów do podnoszenia bramek i zastąpienia
ich nowocześniejszymi urządzeniami wraz z możliwością podniesienia opłaty za wjazd z 2,00 zł do 2,50 zł.
Radny dodał, z własnego doświadczenia, że parking przy boisku sportowym przed godz. 7.00 w dni targowe
jest zastawiony z jednej i drugiej strony. Radny stwierdził, że przeparkowanie pojazdów z parkingu przy ul.
Sienkiewicza na parking przy boisku sportowym spowodowałoby brak miejsc na tym parkingu i osoby
przyjeżdżające na targowisko w celu dokonania zakupów nie mogłyby tam zaparkować swoich pojazdów, a
ruch w dni targowe na tym terenie jest duży. Radny poinformował, że zaproponowane przez niego ww.
rozwiązanie z nowocześniejszymi bramkami funkcjonują i można je nabyć, być może w niższej cenie niż
założone w tym zadaniu środki w wysokości 40 tys. zł.
Radny Łukasz Piosik zgodził się z przedmówcą. Radny poinformował, że biorąc pod uwagę duże natężenie
ruchu w dni targowe, jest za zachowaniem obecnego rozwiązania z wymianą dotychczasowego urządzenia w
celu wyeliminowania problemów technicznych. Radny dodał, że obecnie są urządzenia tj. bramki
automatycznie wydające paragon. Następnie radny odniósł się do wypowiedzi radnej Agnieszki JęsiekBarabasz w sprawie strefy płatnego parkowania na Placu Paderewskiego. Radny poinformował, że miejsca
parkingowe przy placu są płatne 5 dni w tygodniu i radny już zwracał się z propozycją wydzielenia jednego
pasa do parkowania bezpłatnego dla mieszkańców. Radny stwierdził, że obecnie na placu nie ma
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zlokalizowanych punktów, z których często korzystaliby mieszkańcy miasta jak wówczas, kiedy
funkcjonował tam sklep „Biedronka”. Radny zapowiedział, że będzie jeszcze apelował do Burmistrza w
sprawie wydzielenia jednego pasa z miejscami parkingowymi dla mieszkańców Placu Paderewskiego.
Radny ponownie poinformował, że w 100% zgadza się z wypowiedzią radnego Henryka Golli. Radny
stwierdził, że po zakupieniu parkomatów może się okazać, że okoliczni mieszkańcy będą niezadowoleni z
takiego rozwiązania.
Radny Maciej Zając również zgodził się z radnym Henrykiem Gollą i radnym Łukaszem Piosikiem.
Zdaniem radnego przestawianie pojazdów przez mieszkańców okolicznych osiedli w dni targowe z parkingu
przy ul. Sienkiewicza jest pomysłem nietrafionym, ponieważ nie każdy będzie miał czas na przeparkowanie
pojazdu oraz istnieje możliwość uszkodzenia samochodu w wyniku wzmożonego ruchu. Radny popiera
rozwiązanie techniczno-elektroniczne zaproponowane wyżej, które w jego ocenie byłby najbardziej
adekwatne.
Radny Krzysztof Koronkiewicz pozytywnie odniósł się do pomysłu radnego Henryka Golli i ewentualnej
możliwości jego realizacji. Radny wyraził niezadowolenie z przyjętych w projekcie uchwały stawek
„ruchomych”, zamiast funkcjonujących dotychczas np. za kwotę 2,00 zł uiszczoną w parkomacie można
było na targowisku spędzić od 15 minut do 1 czy 2 godzin. Radny stwierdził, że w uzasadnieniu do projektu
uchwały brakuje informacji na temat kosztów naprawy istniejącego systemu, ponieważ przedstawiono tylko
informację na temat jego awarii. Radny dodał, że być może koszt naprawy jest niższy od zakupu nowego
systemu. Wówczas nie byłoby potrzeby tworzenia nowej strefy płatnego parkowania, ustanawiania nowych
stawek. Radny dodał, że nie jest prawdziwą i wiarygodną informacja zawarta przez Komendanta Straży
Miejskiej w Złotowie w uzasadnieniu projektu uchwały odnośnie przypadków wjeżdżania na parking dwoma
pojazdami za jedną płatnością, sposobem jeden pojazd za drugim. Radny poinformował, że z własnych
obserwacji ww. możliwość nie istnieje, ponieważ wówczas szlaban zamykając wjazd uderzyłby drugi pojazd.
Radny Henryk Golla stwierdził, że sumując koszty poniesione w związku z awariami dotychczasowego
systemu w czasie jego długoletniego funkcjonowania mogłoby się okazać, że miasto mogłoby zakupić nowy
system. Ponadto w wypadku nabycia nowych bramek byłyby one objęte gwarancją, co również byłoby
pewną korzyścią. Radny zwrócił się do Burmistrza o zajęcie stanowisko w powyższej kwestii. Radny
zaproponował również możliwość zdjęcia tego projektu uchwały z porządku obrad w celu przeanalizowania
jeszcze raz tej sprawy.
Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że obecnie funkcjonujące urządzenia na tym parkingu są
wymieniane, ponieważ poza ich stanem technicznym i naprawami związanymi z awariami, nie dostarczają
potwierdzenia uiszczenia opłaty. Zmiana tej uchwały to porządkowanie kwestii związanych z
funkcjonowaniem stref płatnego parkowania w mieście. Burmistrz podkreślił, że ten projekt nie zawiera
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możliwości odtworzenia szlabanów m.in. w związku z ograniczeniami, o których wspomniała radna
Agnieszka Jęsiek-Barabasz. Burmistrz stwierdził, że klasycznym i sprawdzonym rozwiązaniem jest otwarty
plac, wyznaczone strefy, wskazane punkty z parkomatami. Burmistrz dodał, że istnieje wiele rozwiązań,
które pozwolą rozwiać wątpliwości podniesione przez radnych np. w poniedziałek, czy w piątek wieczorem
można pobrać bilet, a czas będzie naliczany dopiero od następnego dnia od godz. 6.00 rano. Tym samym
mieszkaniec nie będzie musiał rano przed godz. 7.00 przestawiać samochodu, tylko będzie miał opłacone
miejsce na określony przez siebie czas. Burmistrz dodał, że rozwiązanie to może dotyczyć części placu.
Zdaniem Burmistrza nie ma potrzeby zdejmowania tego projektu z porządku obrad w celu ponownego
przeanalizowania tego zagadnienia. Burmistrz dodał, że musimy mieć tą regulację w tej uchwale, aby ten
temat zakończyć w celu prawidłowego funkcjonowania zastosowanego rozwiązania oraz aby nie narażać się
również na zarzuty, że miasto w sposób nieprawidłowy pobiera opłaty za usługę publiczną, którą jest
parkowanie.
Radny Łukasz Piosik poinformował, że nie poprze tego projektu uchwały, ponieważ nie chce utrudniać
życia mieszkańcom okolicznych osiedli i dodał, że sam mieszkał przy Placu Paderewskiego i miał problemy
z przestawieniem pojazdu ze strefy płatnego parkowania przed godz. 7.00. Radny stwierdził, że skoro
projekt uchwały nie zawiera rozwiązań w zakresie bezpłatnego parkowania dla mieszkańców okolicznych
osiedli, to nie może poprzeć takiego rozwiązania, ponieważ jest to ponoszenie przez tych mieszkańców
dodatkowego kosztu. Radny podkreślił, że chodzi również o mieszkańców okolicznych osiedli, ponieważ
jest to sporym utrudnieniem. Zdaniem radnego pojazdy służb ratowniczych nie będą przejeżdżać przez ten
parking z uwagi na inne drogi dojazdowe m.in. ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej. Radny popiera tym
samym dotychczas funkcjonujące rozwiązanie (szlaban) lub jego modyfikację albo z góry ustalić strefę, w
której mieszkańcy mogliby parkować bezpłatnie swoje pojazdy. Radny stwierdził, że liczbę podaną przez
radnego Stanisława Wojtunia (ok. 30-50 pojazdów) można sprawdzić i pod nią wyznaczyć taki obszar na
paringu. Radny podkreślił, że w praktyce z rozwiązaniem przyjętym w ww. projekcie uchwały będzie
bałagan. Radny poinformował, że w tej sprawie się wstrzymuje i nie popiera podjęcia tej uchwały.
Radny Maciej Zając stwierdził, że w przypadku konieczności dojechania na ten parking przez służby
ratownicze w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa życia czy zdrowia, to nie byłoby problemu z
przejechaniem wyspecjalizowanych pojazdów przez zamknięty szlaban.
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 3 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „za”
przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z problemami technicznymi w połączeniu za pomocą środków
komunikacji elektronicznej z radnym Krzysztofem Koronkiewiczem zarządził 10 minutową przerwę.
Po zakończeniu przerwy o godz. 17.15 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady.
Radny Krzysztof Koronkiewicz przedstawił opinię Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony
Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej odnośnie ww. projektu uchwały. Radny poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/183/09 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia
wysokości stawki za parkowanie oraz ustalenia sposobu jej poboru. W wyniku głosowania Rada 8 głosami
„za” przy 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów
Radni otrzymali projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.
Projekt był omawiany na posiedzeniu 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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.
Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 6 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr
XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów. W wyniku
głosowania Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Moniuszki w
Złotowie
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu przy ul. Moniuszki w
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Złotowie w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu
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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”.
Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 5
głosami „za” za przy jednym głosie „wstrzymującym się”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i
Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
skwerowi położonemu przy ul. Moniuszki w Złotowie. W wyniku głosowania Rada 13 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia
miasta Złotowa
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego jubileusz 650-lecia
miasta Złotowa w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka ww. projekt uchwały nie jest dopracowany, został „wrzucony” w
ostatniej chwili bez żadnych konsultacji i zbyt pochopnie, bez głębszego przemyślenia celu tego pomnika.
Radny uważa, że projekt jest niedopracowany pod względem merytorycznym, w szczególności jeżeli chodzi
o inskrypcje zawarte na tym obelisku. W ocenie radnego treść poszczególnych inskrypcji nie ma ze sobą nic
wspólnego, cyt. „w moim przekonaniu, mogę się mylić oczywiście, jest to profanacja tej rocznicy 650-lecia
miasta”. Ponadto radny uważa, że pod względem architektonicznym i walorów estetycznych kształt tego
obelisku tj. ostrosłupa będzie nawiązywał do pachołków na ulicy, jest to cyt. „bohomaz artystyczny i
architektoniczny”. Radny stwierdził, że nie można tego typu rzeczy w ten sposób przygotowywać, tym
bardziej, że sygnuje to władza publiczna i obelisk ten będzie później stanowić ogląd publiczny. Radny dodał,
że miejsce pod ten obelisk zostało wybrane nie ze względów merytorycznych, ponieważ teren przed siedzibą
Cechu Rzemiosł Różnych, z całym szacunkiem dla tego miejsca i instytucji, nie jest najbardziej
reprezentacyjnym punktem w Złotowie. Radny poinformował, że idea powstania formy architektonicznej jak
pomnik, obelisk czy tablica, które upamiętniałyby rocznicę 650-lecia miasta jest jak najbardziej słuszna i
należałby ją wprowadzić i zrealizować. Zdaniem radnego takim miejscem pod ww. formę byłby skwer w
centrum miasta, bardzo zaniedbany, naprzeciwko budynku Domu Polskiego. Radny dodał, że na tym terenie
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jest zaniedbana zieleń, w części obumarłe drzewa. Zdaniem radnego należałoby przeprowadzić generalny
„remont” tego terenu w wyższym standardzie, opracować dokumentację zieleni i małej architektury,
przeprowadzić „remont” tego terenu i tam znaleźć miejsce pod ww. formę architektoniczną upamiętniającą
650-lecie miasta. W ocenie radnego jest to zbyt ważna sprawa, aby ją w ten sposób załatwiać. Radny zgłosił
postulat, że Burmistrz jako zgłaszający ten projekt uchwały powinien go wycofać z porządku obrad i
ewentualnie należałoby podjąć ogólną uchwałę w zakresie postawienia formy architektonicznej z okazji 650lecie miasta. Następnie powinien zostać powołany zespół z ludzi miejscowych w składzie m.in. architekt,
urbanista, plastyk, konstruktor budowlany, architekt krajobrazu, historyk. Zespół opracowałby spójną
koncepcję historyczną, architektoniczno-urbanistyczną, a przede wszystkim artystyczno-wizualną i wówczas
warianty tych koncepcji mogłyby zostać poddane pod dyskusję publiczną w celu wypowiedzenia się na ten
temat mieszkańców miasta. Zaakceptowana w dyskusji publicznej wersja zostałaby zrealizowana. Po
wyborze koncepcji należałoby przygotować dokumentację techniczną, uzyskać odpowiednie pozwolenia i
zrealizować tą inwestycję. Radny poinformował, że zgłaszał w pierwszym etapie trwającej pandemii postulat
odłożenia w czasie uroczystości 650-lecia miasta, postulat ten nie znalazł akceptacji. Radny stwierdził, że w
przypadku podjęcia ww. projektu uchwały cyt. „będzie to naprawdę profanacja tego 650-lecia”. Zdaniem
radnego, jeżeli przedstawiony przez niego wyżej sposób realizacji tej formy zostałby przyjęty, to ten pomnik
czy obelisk mógłby stanowić główny element zakończenia obchodów 650-lecia miasta. W ocenie radnego
odsłonięcie tego obelisku nie może się odbyć tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej, Burmistrza,
Starszego Cechu i zespołu doradzającego Burmistrzowi przy organizacji obchodów 650-lecia w celu
przeprowadzenia kolejnej imprezy w ramach obchodów tej rocznicy, nie na tym to polega. Radny stwierdził,
że do tej pory nie ma zainteresowania szerszych rzeszy mieszkańców włączeniem się w uroczystości z okazji
650-lecia Złotowa. Radny dodał, że ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiczną nie ma
możliwości uczestnictwa mieszkańców w tych wydarzeniach. Radny uważa, że również nie ma inicjatywy ze
strony organizatorów. Radny poinformował, że zagłosuje przeciwko zlokalizowaniu tego pomnika w
zaproponowanym miejscu, co nie oznacza, że jest on przeciwko przedstawionemu przez siebie ww.
rozwiązaniu.
Radny Łukasz Piosik poinformował, że nie należy zapominać, że jest to propozycja cechu rzemiosł
miejskich, cyt. „ukłonu w stronę miasta” i m.in. dlatego zostało wybrane miejsce dla tego obelisku przed
siedzibą tej organizacji. Zdaniem radnego sprawa ta nie powinna być poddana pod konsultacje z
mieszkańcami. Radny stwierdził, że pod konsultacje powinny zostać poddane takie propozycje jak np.
uzbrojenie terenów inwestycyjnych lub budowy ścieżki rowerowej, które radny Stanisław Wełniak chciał
wycofać z budżetu. W ocenie radnego, swoją wypowiedzią radny Stanisław Wełniak obraził autorów tego
projektu cyt. „że jest to bohomaz”. Radny poinformował, że jest za przyjęciem tej uchwały i podziękował
cechowi rzemiosł miejskich za propozycję ufundowania tego pomnika. Radny odniósł się do podważenia
przez radnego Stanisława Wełniaka treści napisu na obelisku „30 lat samorządu”. Radny dodał, że radny
Stanisław Wełniak od 1981 r. był naczelnikiem miasta i radnemu ciężko jest stwierdzić, czy wówczas
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funkcjonował rzeczywiście niezależny samorząd? W ocenie radnego proponując ww. zapis, cech rzemiosł
miejskich zasugerował wolny samorząd, to co radny Maciej Zając podkreślił na posiedzeniu komisji.
Natomiast umieszczenie na obelisku dodatkowego napisu „75 rocznicy cechu rzemiosł miejskich” jest
zdaniem radnego podkreśleniem właśnie zbiegu tych dat i współpracy tej organizacji z miastem. Radny
podkreślił, że wypowiedź radnego Stanisława Wełniaka jest totalnie absurdalna. Radny poinformował, że
staje w obronie cechu rzemiosł miejskich, projektantów pomnika. Radny dodał, że nic nie stoi na
przeszkodzie radnemu Stanisławowi Wełniakowi, jeżeli nie podoba mu się wersja artystyczna tego pomnika,
by zaproponował inna formę artystyczną w celu ufundowania przez miasto i w innym miejscu z możliwością
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika i poinformował, że w
Złotowie nie funkcjonuje „firma” pod nazwą „cech rzemiosł miejskich”, tylko Cech Rzemiosł Różnych w
Złotowie. Radny Łukasz Piosik stwierdził, że była to słowna pomyłka. Zdaniem radnego Krzysztofa
Koronkiewicza radny Stanisław Wełniak w swojej wypowiedzi ma wiele racji, że projekt ten powinien
zostać szczegółowiej omówiony. Radny stwierdził, że nie powinno się krytykować/oceniać czegoś, co
otrzymuje się w prezencie. Radny poinformował o dylemacie w tej kwestii tj. jeżeli zagłosuje za przyjęciem
tej uchwały, to mogą pojawić się głosy, że nie jest to upamiętnienie 650-lecia. Radny dodał, że program
obchodów tej rocznicy nie jest za ciekawy m.in. przez sytuację związaną z pandemią, tym samym chociaż w
ramach tych uroczystości zostanie postawiony pomnik. Odnośnie kształtu tego pomnika, to radny podkreślił,
że warunki tego projektu musiał określić jego sponsor. Radny stwierdził, że w przypadku przyjęcia tej
inicjatywy, ocena tego pomnika będzie należeć do ludzi i wówczas się może okazać cyt. „jeżeli ludzie
powiedzą, że jest pięknie, będzie jedna pierś wyciągnięta do medalu, jeżeli ludzie skrzyczą nas i powiedzą,
co to za barachłostwo, na to będzie odpowiedź: ja nie, to radni”. W ocenie radnego jest to ciężki temat do
przegłosowania i dodał, że najchętniej wstrzymałby się od głosowania, ale oznacza to bezdecyzyjność, a nie
po to został przez mieszkańców wybrany. Radny poinformował, że zaryzykuje i zagłosuje za tą uchwałą przy
świadomości, że to nie jest tylko i wyłącznie nasz głos i cyt. „przy sukcesach jedna pierś, a przy porażkach
piętnastu”. Radny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie konieczności podjęcia uchwały przez Radę w tej
sprawie skoro fundatorem pomnika jest inny podmiot, budżet miasta nie ponosi kosztów z tym związanych,
a tylko lokalizacja znajduje się na terenie miejskim.
Radca prawny poinformował, że zgodnie z przepisami prawa to rada gminy posiada kompetencje w tym
zakresie tzn. rada gminy jest uprawniona do podjęcia tego rodzaju uchwały w przypadku, gdy nieruchomość,
na której dany pomnik ma być usytuowany stanowi własność gminy. Taka sytuacja występuję w przypadku
pomnika będącego przedmiotem niniejszej dyskusji. Nie jest istotne, kto finansuje ten pomnik, tylko na
jakiej nieruchomości ma on zostać zlokalizowany.
Burmistrz Miasta Złotowa odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka i poinformował, że
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teren wskazany przez radnego jako potencjalna alternatywa dla umiejscowienia pomnika nie jest własnością
miasta, jest to teren w zarządzie WZDW.
Radny Henryk Golla pozytywnie ocenił inicjatywę Cechu Rzemiosł Różnych, jednak zdaniem radnego
należałoby porozmawiać ze Starszym Cechu, p. Karolem Pufalem, o jakimś kompromisowym rozwiązaniu
tej sprawy w kontekście napisów znajdujących się na tym obelisku tj. 650-lecia Złotowa i zaznaczeniem
rocznicy „30-lecia samorządu”. Natomiast miasto w ramach wzajemności mogłoby ufundować osobny
obelisk z racji 75-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie. Zdaniem radnego taki scenariusz
można by było rozważyć i omówić ze Starszym Cechu. Radny dodał, że koszty ww. rozwiązania nie byłyby
duże dla obu podmiotów.
W ocenie radnego Romana Głyżewskiego temat ten jest mocno dyskusyjny. Radny wyraził żal, że
uroczystości z okazji 650-lecia zostały praktycznie odwołane w związku z panująca sytuacją, jednak jak
dodał, jest to słuszne rozwiązanie. Radny podkreślił, że oficjalne odsłonięcie przedmiotowego obelisku
zostało pierwotnie zaplanowane na dzień 3 listopada br. Radny stwierdził, że nie wyobraża sobie w pracy
radnego wrzucanie tego rodzaju sprawy „za pięć dwunasta”, kiedy radni nie posiadają pełnej wiedzy na
temat tej inicjatywy. Radny stwierdził, że są uzasadnione obawy związane z tą sprawą i zwrócił się z prośbą
do Burmistrza, żeby tego rodzaju tematy, które mają być rozpatrywane przez Radę, były sygnalizowane i
przedstawiane radnym wcześniej w celu możliwości zapoznania się ze sprawą. Radny pozytywnie ocenił
inicjatywę Cechu i pokrycie przez tą organizację kosztów związanych z wykonaniem tego pomnika, jednak
są w tej sprawie kwestie dyskusyjne i problemowe. Radny stwierdził, że według jego oceny jest to obelisk, a
nie pomnik. Radny odniósł się do materiałów przedstawionych w sprawie projektu uchwały m.in.
uzasadnienia Burmistrza i pytań zadanych przez radnych na posiedzeniu komisji. Radny dodał, że dopiero
wczoraj otrzymał dodatkowe materiały w tej sprawie m.in. na temat wysokości obelisku, która ma wynosić
nie 0,6 m tylko 1,6 m. Radny stwierdził, że obecnie trudno jest się wycofywać z tego projektu, ponieważ
najpewniej obelisk jest już w realizacji. Radny poinformował, że w tym głosowaniu nie obowiązuje
członków jego klubu dyscyplina i każdy z radnych sam musi podjąć decyzję we własnym zakresie. Radny
wyraził swoje stanowisko, że zagłosuje za tą uchwałą, pomimo, że podziela wątpliwości zgłoszone przez
radnych podczas tej dyskusji. Radny ponownie zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przedstawianie radnym
tego rodzaju spraw wcześniej, a nie w ostatniej chwili. Radny dodał, że nie jest to pierwsza tego typu sprawa.
Radny stwierdził, że zadaniem Rady jest dyskusja nad sprawami ważnymi dla miasta.
W ocenie radnego Krzysztofa Żelichowskiego przedmiotowy obiekt nie będzie żadnym pomnikiem, tylko
popiersiem z uwagi na wymiary 60 x 30 cm w podstawie. Radny zaproponował, że jeżeli na 650-lecie miasta
ma powstać jakaś materialna forma upamiętnienia, to należy dołożyć z budżetu miasta dodatkowe środki w
celu wykonania pomnika. Radny stwierdził, że ranga tej uroczystości, urodzin miasta, nie może zakończyć
się proponowaną w projekcie uchwały formą. Jeżeli Cech Rzemiosł Różnych chce postawić pomnik swojej
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instytucji (75-lecia istnienia tej instytucji) oraz 30-lecia samorządności, to Rada może wyrazić zgodę na jego
lokalizację na tym terenie przed ich siedzibą. Radny uważa, że na 650-lecie miasta ta forma jest za mała, to
nie będzie wyrazem znaczenia tego wydarzenia. Radny podał przykład pomnika ks. Domańskiego, który jest
duży i widoczny, natomiast obelisk będzie posiadał wymiary 1/3 tego pomnika.
Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że odbiera projekt tej uchwały jako udostepnienie miejsca dla
Cechu Rzemiosł Różnych na postawienie przy swojej siedzibie pomnika upamiętniającego 75-istnienia tej
organizacji, samorządności oraz 650-lecia miasta. Zdaniem radnego ta inicjatywa nie powinna budzić jakiś
kontrowersji, ponieważ jest to pomysł Cechu i należy to uszanować. Radny uważa, że należy udostępnić
miejsce pod ten pomnik, ponieważ Rada jest władna do tego, aby taką uchwałę podjąć. Radny poinformował,
że będzie głosował za podjęciem tej uchwały.
Zdaniem radnej Marioli Wegner w tworzeniu tego pomnika i w jego odsłonięciu powinni wziąć udział
mieszkańcy miasta, natomiast w obecnej sytuacji m.in. związanej z epidemią nie będzie to możliwe. Radna
zadała pytanie, kiedy ten pomnik zostanie postawiony i oficjalnie odsłonięty? Zdaniem radnej w odsłonięciu
pomnika powinni uczestniczyć mieszkańcy, a nie tylko Burmistrz, kilku radnych i przedstawiciele Cechu.
Radny Henryk Golla nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia w sprawie traktowania tego
projektu uchwały jako zgody na wyznaczenie miejsca lokalizacji tego pomnika. W ocenie radnego przyjęcie
takiego rozwiązania wymaga zmiany projektu uchwały na „wyraża się zgodę na postawienie obelisku w
danym miejscu o danych wymiarach”.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że przy siedzibie Cechu znajduje się skwer, na którym ten
pomnik mógłby zostać ustawiony. Wówczas Cech nie musiałby pytać się miasta o zgodę na zlokalizowanie
tego pomnika. Radny podkreślił, że jednak w tym projekcie uchwały nie o to chodzi, tylko o element, który
jest istotny dla całego miasta, a nie tylko dla Cechu tj. o napis mówiący o 650-leciu miasta Złotowa.
Radny Łukasz Piosik przychylił się do wypowiedzi radnych Stanisława Wojtunia, Henryka Golli,
Krzysztofa Żelichowskiego. Radny pozytywnie odniósł się do propozycji dołożenia się miasta do innej,
większej formy upamiętnienia. Radny stwierdził, że miasto może również we własnym zakresie upamiętnić
tą rocznicę pomnikiem. Radny zwrócił uwagę, że inicjatywę Cechu można przyrównać do prezentu i nie
przystoi odmawianie jego przyjęcia. Radny dodał, że dyskusja zmierza do tego, że Cech zamierza miastu cyt.
„wcisnąć jakieś brzydactwo”. Zdaniem radnego są ważniejsze sprawy niż konsultowanie z mieszkańcami i
rozwodzenie się na temat formy architektonicznej tego pomnika. Radny zaproponował zakończenie dyskusji
w tym temacie.
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W odpowiedzi Burmistrz Miasta Złotowa wyraził zdziwienie dyskusją na temat inicjatywy Cechu
Rzemiosł Różnych w Złotowie, jedynej organizacji pracodawców w mieście i związanej z nią intencją, która
ma pokazać dobre relacje pomiędzy tą instytucją a miastem. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego
Romana Głyżewskiego i zadał pytanie, czy ma informować wszystkich, którzy chcą coś miastu podarować,
że powinni odpowiednio wcześniej zgłaszać taką inicjatywę, tak aby radny mógł się o tym dowiedzieć?
Burmistrz poinformował, że nie miał jakiegokolwiek wpływu na inicjatywę Cechu. Zdaniem Burmistrza
należy przyklasnąć tej inicjatywie a nie ją krytykować. Burmistrz dodał, że radni otrzymali materiały sesyjne
zgodnie z regulaminem. Burmistrz zwrócił się do radnego Romana Głyżewskiego, jako członka zespołu,
który opracował kalendarz uroczystości w związku z 650-leciem miasta jednocześnie dziękując mu za pracę
w tym zespole. Burmistrz stwierdził, że na posiedzeniach tego zespołu padały informacje na ten temat i
radny powinien być najlepiej zorientowany w kwestii wydarzeń związanych z tym kalendarzem i
okolicznościami, z powodu których zostały one odwołane. Zdaniem Burmistrza jest oczywistym, że należało
się dostosować do realiów w związku z realizacją tego kalendarza i nie jest na miejscu teraz mówienie, że ta
forma jest „niegodna” urodzin miasta. Burmistrz poinformował, że w planach była uroczystość na 3
listopada br., której jednym z punktów było odsłonięcie tego pomnika. Burmistrz podkreślił, że nie
uczestniczy w przygotowaniu tego pomnika i dodał, że nie było rozmów z Cechem na temat przesunięcia
terminu tego wydarzenia. Burmistrz podkreślił, że dużo zależy od decyzji, którą na sesji podejmą radni oraz
od tego, jak Cech zareaguje na tą dyskusję. Burmistrz dodał, że Cech miał osiągnąć gotowość na dzień 3
listopada br. W ocenie Burmistrza, w związku z panująca sytuacją, odsłonięcie pomnika nie odbędzie się w
publiczny sposób z udziałem dużej liczby mieszkańców. Burmistrz podkreślił, że obecnie nie posiada wiedzy
na temat planów odsłonięcia pomnika, to zależy od organizatorów. Obecnie najważniejszą sprawą jest
usankcjonowanie inicjatywy fundatorów a następnie będzie czas na odsłonięcie pomnika. Burmistrz
poinformował, odpowiadając na pytanie radnej Marioli Wegner, że odsłonięcie pomnika miało się odbyć na
początku listopada br. Burmistrz dodał, że jest jeszcze sprawa uzyskania zgody konserwatora zabytków,
jednak Burmistrz nie posiada wiedzy, czy organizatorzy ją już otrzymali.
Radny Roman Głyżewski odniósł się do sprawy swojego udziału w zespole ds. organizacji obchodów 650lecia miasta. Radny przyznał, że jest członkiem tego zespołu, jednak nie uczestniczył we wszystkich jego
posiedzeniach (łącznie odbyło się ich wg radnego od 15 do 20). Radny zwrócił uwagę, że jako radny ma
prawo i obowiązek wiedzieć jaka jest wizualizacja/forma artystyczno-estetyczna różnego rodzaju obiektów,
które mają pojawić się w przestrzeni publicznej miasta jak np. pomniki czy tablice upamiętniające ważne
wydarzenia. Radny dodał, że w materiałach przekazanych przez Burmistrza wraz z projektem uchwały nie
zawarto informacji na temat wysokości obelisku. Radny dodał, że był pewien, że obelisk będzie mniejszy niż
1,6 m. Radny stwierdził, że radni mają prawo wiedzieć wcześniej o tego typu projektach, wcześniej niż na
tydzień przed sesją. Dlatego radny, jako przedstawiciel miasta, ma prawo zadawać pytania w celu uzyskania
szczegółowych odpowiedzi.
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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 Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska,
Zdrowia i Opieki Społecznej nie zaopiniowała ww. projektu uchwały przy 1 głosie „za”, 1 głosie „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej negatywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały 2 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 3 głosach „wstrzymujących się”.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały ze
względu na brak kworum.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika
upamiętniającego jubileusz 650-lecia miasta Złotowa. W wyniku głosowania Rada 8 głosami „za” przy 2
głosach „przeciw” 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę. W głosowaniu nie wziął udziału
radny Stanisław Wojtuń z uwagi na problemy techniczne związane z połączeniem za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku xxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zbadania
zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek
xxxxxxxxxxxxxxx
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku xxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zbadania
zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy dla działek nr
xxxxxxxxxxxxxxx w materiałach dot. XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.
Radni nie zgłosili innych uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku
xxxxxxxxxxxxxxx w sprawie zbadania zasadności dokonywanych zmian w wydawanych decyzjach o
warunkach zabudowy dla działek xxxxxxxxxxxxxxx. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 14 głosami
„za” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 18. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych
Przewodniczący rady Miejskiej poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym radni w
przypisanym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r. złożyli oświadczenia majątkowe. Zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w tym zakresie zostały one przesłane również do Naczelnika Urzędu Skarbowego,
celem analizy danych zawartych w tych oświadczeniach. Naczelnik do dnia 30 października przedstawia
Radzie informację m.in. o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
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nieprawidłowościami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wypłynęła do Biura Rady
Miejskiej tego rodzaju informacja. Tym samym, gdy tylko taka analiza wpłynie do Biura Rady, radni zostaną
o niej poinformowani i punkt ten będzie przedmiotem obrad kolejnej sesji.

Punkt 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Burmistrz poinformował, że zgłoszone sprawy przeanalizuje ze swoim zespołem pracowników i udzieli
radnym odpowiedzi w wyznaczonym terminie. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego
Krzysztofa Kulaska na temat wymiany desek na pomoście przy promenadzie nad j. Miejskim. Burmistrz
poinformował, że w tym roku została zaplanowana w budżecie kompleksowa wymiana drewnianych
podkładów na kładce przy promenadzie i to zadanie zostanie jeszcze w tym roku zrealizowane.
Punkt 20. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji
Radny Stanisław Wełniak zgłosił sprawę zerwanej od 2 tygodni studzienki kanalizacyjnej przy ul. Obr.
Warszawy i znajdującej się obecnie w tym miejscu deski, która stwarza rzeczywiste zagrożenie dla pieszych.
Radny poprosił o zajęcie się tą sprawą. Radny Łukasz Piosik poinformował, że zgłaszał tą sprawę
pracownikowi Urzędu Miejskiego w Złotowie i do dnia dzisiejszego nie ma żadnego efektu w tej sprawie.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej z prośbą w sprawie
wyznaczenia terminu sesji grudniowej z uwagi na okres świąteczny. Radny przypomniał zgłaszany przez
siebie temat naprawy lampy, który radny podnosi już prawie od roku. Radny poinformował, że lampa została
zdjęta już 11 miesięcy temu i radny nie wierzy w to, że nikt nie może tej lampy naprawić lub wymienić na
nową. Radny dodał, że nie wie, czy ta naprawa odbędzie się jeszcze w ramach gwarancji, czy zapłaci za nią
już miasto? Radny podkreślił, że jest to pytanie od mieszkańców tzn. kiedy lampa zostanie naprawiona?
Radny zwrócił się z prośbą o uporządkowanie ścieżek wokół promenady nad j. Miejskim, w szczególności
od strony Blękwitu z uwagi na zalegające liście stwarzające niebezpieczeństwo osobom korzystającym z
ciągu pieszo-rowerowego.
Radny Łukasz Piosik odniósł się do sprawy podniesionej przez radnego Stanisława Wełniaka i podziękował
radnemu za zajęcie się tą sprawą. Radny poinformował, że zgłaszał ten problem w celu oznakowania tego
miejsca w bardziej widoczny sposób, ponieważ obecnie miejsce to zabezpiecza paleta, co jest niebezpieczne.
Radny zwrócił się z prośbą o ustalenie terminu spotkania w sprawie projektu budżetu na 2021 rok i ustalenia
propozycji inwestycyjnych. Radny zwrócił się również z prośbą o przyjrzenie się toalecie miejskiej na Placu
Paderewskiego.
Radny Roman Głyżewski poinformował, że jest niezadowolony z odpowiedzi udzielonych na interpelacje
zgłoszone na XXI sesji Rady Miejskiej w sprawach: SP nr 2 i otwarcia terenu na inwestycje pomiędzy ul.
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Królowej Jadwigi i Kanałem Śmiardowskim m.in. z uwagi na zawarcie w tych odpowiedziach sugestii
odnośnie wykazania przez radnego nieznajomości części zagadnień jak np. w sprawie wód gruntowych w
piwnicy budynku SP Nr 2. Radny zadeklarował wspólną pracę z Burmistrzem nad rozwiązaniem
podniesionych w tych interpelacjach kwestii i poprosił Burmistrza o wyjście z inicjatywą odnośnie tych
zagadnień. Radny dodał, że podejmie działania w przyszłości na rzecz rozwiązania tych problemów. Radny
odniósł się do terminu spotkania w sprawie projektu budżetu na rok 2021 i zaproponował zdalną jego formę.
Radny Henryk Golla zgłosił sprawę wyrw w polbruku na chodniku przy zjeździe z al. Piasta pod
wiaduktami. Radny poinformował, że to zapadnięcie kostek polbrukowych stwarza zagrożenie dla pieszych i
rowerzystów. Radny dodał, że droga ta jest w zarządzie WZDW lub ZDP, jednak jego zdaniem pracownik
Urzędu Miejskiego może dokonać tej naprawy we własnym zakresie, bez interwencji zarządcy tej drogi.
Radny zgłosił problem rozrostu systemu korzeniowego drzewa na terenie zielonym przed siedzibą Sądu
Rejonowego, który wypycha polbruk. Radny zwrócił się z prośba o zabezpieczenie tego miejsca.
Radny Stanisław Wojtuń zwrócił się z zapytaniem o Fundusze Norweskie, ponieważ termin złożenia
wniosku w tej sprawie mija w październiku br. Radny podkreślił i docenił pracę pracowników Urzędu przy
opracowywaniu tego wniosku.
Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że studzienka nie jest własnością miasta, miasto nie może
dokonać jej naprawy. Najpierw należy ją zabezpieczyć, na co Burmistrz jeszcze zwróci uwagę. Studzienki są
własnością albo firmy ENEA albo telekomunikacji i tego rodzaju sytuacje zdarzają się ze względu na stan
techniczny tych studzienek. Wówczas Urząd może tylko powiadamiać właściciela o ich uszkodzeniu i
codziennie monitorować właściciela o podjęcie prac naprawczych. Burmistrz dodał, że taka sama sytuacja
występuję w powyższym przypadku. Burmistrz poinformował, że zwróci uwagę na kwestię uporządkowania
ciągu pieszo-rowerowego z zalegających liści. Natomiast w stosunku do naprawy lampy Burmistrz
poinformował, że nie jest zorientowany w tej sprawie i poprosił radnego o zwrócenie się z tą sprawą do
pracownika Urzędu, w przypadku braku takiej informacji Burmistrz dodał, że odpowie w późniejszym czasie.
Burmistrz poinformował, że zgodnie ze statutem gminy w przypadku, gdy radny nie jest zadowolony z
odpowiedzi na interpelacje, ma prawo żądać na piśmie jej rozszerzenia. Burmistrz dodał, że jego intencją w
zakresie udzielonej przez siebie odpowiedzi na interpelacje radnego Romana Głyżewskiego było
podkreślenie, że są to wspólne sprawy a nie na zasadzie cyt. „zrób, a ja skrytykuję”. Wskazanie
odpowiednich rozwiązań wymaga współpracy i dyskusji w tym zakresie. Burmistrz zwrócił się do
Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych o zaproponowanie terminu spotkania w sprawie projektu
budżetu na rok 2021, do którego Burmistrz się dostosuje. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego
Romana Głyżewskiego na temat małej liczby spotkań w powyższej sprawie i zaapelował do radnych o
zaproponowanie takiej liczby spotkań i ich terminów aby uzgodnić projekt budżetu i jego uchwalenia w
terminie. Burmistrz zasugerował termin spotkanie w trybie zdalnym do dnia 6 listopada br. z uwagi na prace
33

Protokół Nr XXII.2020 z XXII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 października 2020 r.

nad projektem i wysłanie opracowanego projektu do dnia 15 listopada br. celem jego zaopiniowania przez
RIO. Burmistrz podkreślił, że wystąpił z inicjatywą przedstawienia harmonogramu spotkań ze strony
radnych, ponieważ na spotkania organizowane przez Burmistrza przychodziła tylko część radnych i
uzgodnienia tych spotkań były później nieuznawane. Burmistrz poinformował, że liczy również na to, że na
spotkaniu radni będą potrafili przedstawić społeczną potrzebę zgłaszanych inwestycji, ich uzasadnienie i
będą dysponować w miarę realnymi wycenami, które Burmistrz wesprze technicznie przy pomocy swoich
ekspertów. Burmistrz zwrócił uwagę, że nie można podawać kosztów realizacji jakiejś inwestycji nie
mających pokrycia w rzeczywistości jak np. wykonanie 250 m chodnik za cenę 40 tys. zł. Burmistrz
poinformował, że każde zadanie będzie precyzyjnie omawiane pod kątem jego realnej wyceny i następnie
będzie musiał zostać podjęty kompromis w sprawie wyboru zadań przy uwzględnieniu końcowej kwoty
przeznaczonej na inwestycje na rok 2021. Burmistrz zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej, by
przy okazji wyznaczenia terminu sesji grudniowej sporządzić kalendarz spotkań w sprawie projektu budżetu.
Burmistrz dodał, że uwagi zgłoszone przez radnego Henryka Gollę dotyczą technicznych spraw, którymi
zajmie się Urząd. Burmistrz poinformował, że wpływ na opracowanie wniosku w ramach Funduszy
Norweskich ma obecna sytuacja w Urzędzie związana z ograniczeniem działalności w związku z trwającym
stanem epidemii oraz ograniczoną działalnością innych instytucji. Obecnie wniosek jest zapisywany w
generatorze wniosków, co odbywa się zadaniowo i pracownicy są zaangażowani w ten proces w pełnym
wymiarze swojego czasu pracy. Trudnym wyzwaniem jest wycena poszczególnych zadań i efektów ich
utrzymania. Burmistrz podkreślił, że jest to nowe działanie konkursowe dla całego kraju, nasi eksperci i
doradcy nie mają czasem jednoznacznych odpowiedzi. Burmistrz stwierdził, że nie chciałby aby z powodu
jakiś braków formalnych wniosek nie został przyjęty. Burmistrz poinformował o podpisaniu listów
intencyjnych z UAM w Poznaniu na cały pakiet działań edukacyjnych , z Wójtem Gminy Złotów na rozwój
ponadlokalny naszych gminy, ze Starostą Złotowskim w zakresie ponadlokalnego rozwoju turystki i
promocji, w tym rozwoju ścieżek rowerowych. List intencyjny zostanie podpisany z PGW Wody Polskie w
zakresie stanu i rekultywacji wód oraz lokalną organizacją pozarządową Złotowskim Korpusem
Ekspedycyjnym. Po uzyskaniu dofinansowania ww. intencje przerodzą się w partnerstwo. Przygotowanie
materiałów do wniosku wymagało dużej liczby spotkań w trybie zdalnym. W międzyczasie jest
przygotowywany projekt budżetu na rok 2021. Wniosek zostanie złożony do końca października br. (obecnie
wniosek ten jest priorytetem). Natomiast na początku listopada br. będzie opracowywany projekt budżetu na
rok 2021.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w sprawie ustalenia terminu spotkania w sprawie
projektu budżetu skontaktuje się jutro z przewodniczącymi klubów i radnymi niezależnymi, a ustalony
termin zostanie następnie przedstawiony Burmistrzowi. Natomiast termin sesji grudniowy to
najprawdopodobniej dzień 15 lub 16 grudnia 2020 r. O terminie radni zostaną w przyszłym tygodniu
powiadomieni.
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Radny Stanisław Wełniak poinformował, że zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów, po przedłożeniu projektu budżetu przez Burmistrza, to
Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje przedstawicieli klubów i radnych niezrzeszonych w celu ustalenia
procedury i kalendarza prac nad projektem budżetu, w tym również terminu sesji.
Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi Burmistrza w sprawie przedstawienia przez
radnych planu inwestycyjnego z uzasadnieniem i z realnymi cenami zgłaszanych propozycji inwestycyjnych.
Radny dodał, że Burmistrz stwierdził, że po zapoznaniu się z tymi propozycjami wesprze się informacjami
pracowników w celu ustalenia rzeczywistych cen realizacji danych zadań. Radny zwrócił uwagę, że przy
opracowaniu wyceny Burmistrz ma możliwość skorzystania z danych Urzędu, natomiast radni nie mają
takiej możliwości. Radny dodał, że radni pomimo braku pomocy Burmistrza i pracowników Urzędu,
dowiadują się we własnym zakresie na temat cen zgłaszanych zadań. Radny poinformował, że informację w
sprawie ceny 40 tys. zł za wykonanie 250 m chodnika otrzymał od pracownika Urzędu Miejskiego. Radny
poinformował, że radni w celu ustalenia ceny zgłaszanego zadania inwestycyjnego udają się do Urzędu w
celu otrzymania informacji na temat jego wyceny i dodają jeszcze nadwyżkę w celu otrzymania rzeczywistej
ceny. Radny zwrócił uwagę, żeby Burmistrz nie mówił, że nie wierzy w wycenę, którą podał pracownik
Urzędu Miejskiego, ponieważ sam nie potrafi tego wycenić, a zrzuca to na radnych.
W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że jest to dobra droga uzyskiwania informacji tzn. oszacować,
dopytywać się w celu otrzymania realnych wartości. Radny Krzysztof Koronkiewicz zadeklarował, że
radni podejmują działania, aby sesja budżetowa zakończyła się z pozytywnym wynikiem i pozytywnymi
finansami i inwestycjami poświęcając własny czas w celu uzyskania rzetelnych informacji z Urzędu
Miejskiego, tak aby ten budżet był opracowany dobrze z wieloma inwestycjami dla miasta i dla
mieszkańców.
Radny Stanisław Wojtuń poinformował z całą odpowiedzialnością, że wykonanie 250 m chodnika o
szerokości min. 2 m nie będzie kosztowało 40 tys. zł, tylko więcej. Następnie radny odniósł się do
wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka, iż spotkanie radnych z Burmistrzem przed złożeniem projektu
budżetu do RIO jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ jeżeli na etapie projektu uda się uzgodnić
kwestię zadań inwestycyjnych, to sesja w grudniu br. przebiegnie bez dodatkowych dyskusji.
Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia na temat ceny
wykonania chodnika i zapytał, do kogo radni mają się udać w celu uzyskania informacji na temat kosztów
inwestycji, czy do radnego, czy do pracownika Urzędu posiadającego wiedzę w zakresie cen? Radny
poinformował, że złożył propozycję wykonania chodnika, do której dodano jeszcze krawężniki i taką kwotę
podał pracownik Urzędu Miejskiego.
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Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że nie wie, który pracownik udzielił takiej informacji, tylko informuje
o realnych kosztach według posiadanej przez siebie wiedzy, ponadto nie zna szerokości chodnika. Radny
Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że szerokość chodnika wynosi 1,5 m. W ocenie radnego
Stanisława Wojtunia kwota 40 tys. zł jest za mała na realizację tej inwestycji, ponieważ do kosztów należy
jeszcze dodać koszty dokumentacji, koszty inspektora. Radny stwierdził, że Burmistrz musi ustalić, który z
pracowników Urzędu takiej informacji udzielił i aby na przyszłość robił to rzetelniej.

Punkt 21. Zamknięcie sesji
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 18.30 zakończył obrady XXII
sesji Rady Miejskiej w Złotowie.
Oprac.
Piotr Jeske
Sekretarz obrad

Henryk Golla

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jakub Pieniążkowski
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