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Protokół Nr XXIV.2020 

z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

W dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 15.10 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

zarządzenia nr 15.2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 8 grudnia 2020 r. Sesja odbyła 

się w trybie stacjonarnym. W wyniku przyjęcia przez Radę wniosku w sprawie przerwania obrad, sesja 

została zawieszona. Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały wznowione w dniu 30 grudnia 

2020 r. na podstawie zarządzenia nr 16.2020 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 

28 grudnia 2020 r. Wznowione obrady odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej.  

 

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej (dalej: „Przewodniczący”), radny Jakub 

Pieniążkowski.   

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

Obrady otworzył Przewodniczący, który powitał wszystkich radnych, Zastępcę Burmistrza - p. Małgorzatę 

Chołodowską oraz Skarbnika Gminy Miasto Złotów - p. Jadwigę Skórcz.  

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 

kworum, przy którym Rada Miejska w Złotowie może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Na 

sesji nieobecni byli następujący radni: p. Łukasza Piosika, p. Mariola Wegner oraz p. Stanisław Wojtuń. 

Przewodniczący poinformował, że nieobecności ww. radnych zostały usprawiedliwione.   

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów: z XXII sesji oraz z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie 

Radni otrzymali protokoły z XXII oraz nadzwyczajnej XXIII sesji w materiałach dot. XXIV sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag do ww. protokołów. Tym samym protokoły z XXII oraz nadzwyczajnej XXIII sesji 

Rady Miejskiej w Złotowie zostały przez Radę przyjęte.   

 

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Radny wyraził 

zgodę na objęcie funkcji Sekretarza obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  
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Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu 2 wniosków w sprawie wprowadzenia zmian w porządku obrad 

XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1) wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków 

dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021 podpisanego przez 4 radnych (p. 

Krzysztofa Koronkiewicza, p. Krzysztofa Kulaska, p. Agnieszkę Jęsiek-Barabasz, p. Krzysztofa 

Żelichowskiego), wniosek wpłynął do biura Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2020 r.; 

2) wniosku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę 

Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021, wniosek wpłynął do biura 

Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2020 r.  

 

W sprawie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto 

Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021 głos zabrał radny Krzysztof Żelichowski, 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny poinformował, że wniosek skierowany do 

Rady Miejskiej w Złotowie, będący przedmiotem tego projektu uchwały, został zgłoszony przez grupę osób 

handlujących na Miejskim Targowisku i tym samym został przekazany do wstępnego rozpatrzenia przez ww. 

komisję. Wnioskodawcy uzasadnili ww. wniosek sytuacją związaną z wprowadzonym stanem epidemii 

COVID-19. Wniosek dot. zniesienia przez gminę opłaty rezerwacyjnej za rok 2021. Radny poinformował, że 

po wstępnym rozpatrzeniu wniosku, komisja opracowała projekt uchwały w tej sprawie. Radny dodał, że 

szczegółowo omówi przedmiotowy wniosek i przedstawi stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po 

wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad w punkcie obrad jego dotyczącym.  

Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zabrał głos w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wniosków 

dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021. Radny odczytał treść projektu uchwały:  

„Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 r. poz. 713 ze zmianą z 2020 r. poz. 1378) oraz § 31 ust. 2 Statutu Gminy Miasto Złotów stanowiącego 

załącznik do uchwały nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Miasto Złotów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2010 poz. 15 ze zmianą z 2020  r. poz. 3628) 

oraz uwzględniając informację przekazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie 

przyznania dotacji dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w kwocie 1 mln. zł z przeznaczeniem na zadanie 

realizowane pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Złotowie w ramach projektu 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów". Zadanie obejmuje: prace 

rozbiórkowe części istniejących obiektów, prace budowlane związane z modernizacją obiektów i budową 

nowych obiektów, wymianę/dostawę urządzeń technologicznych, dostawę urządzeń specjalistycznych" i po 

faktycznym wypełnieniu tej zapowiedzi, Rada zobowiązuje się i wnosi do Burmistrza Miasta aby podjąć 

następujące postępowanie i w tym celu uchwala następujące wnioski: 
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§1. Zmniejszyć udział Gminy Miasto Złotów o wysokość środków przyznanych przez Wojewodę dla 

MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie na zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Złotowie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów". 

Zadanie obejmuje: prace rozbiórkowe części istniejących obiektów, prace budowlane związane z 

modernizacją obiektów i budową nowych obiektów, wymianę/dostawę urządzeń technologicznych, dostawę 

urządzeń specjalistycznych"     

§2. Uwolnione w ten sposób środki w budżecie miasta w roku 2021 przeznaczyć na zadania inwestycyjne 

/wydatki majątkowe / ,które zostały zgłoszone w projekcie budżetu na rok 2021 i ze względu na brak 

środków na etapie uchwalania budżetu nie zostały przyjęte. 

§3. Zadania określone w § 2  dotyczą : 

a/wykonanie przyłączy c.o. do sieci komunalnych dla lokali mieszkalnych, 

b/ przebudowa instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2, 

c/budowa parkingów przy ul. Szpitalnej – etap II. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 

Radny poinformował, że na obecnej sesji Rada będzie głosowała za wprowadzeniem kwoty 5 mln z 

przeznaczeniem na wkład do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny dodał, że w przypadku przekazania 

dotacji w kwocie 1 mln zł przez Wojewodę (dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie), to wówczas będzie mogła 

zostać podjęta uchwała zmniejszająca ten wkład z kwoty 5 mln zł do 4 mln zł, a kwota 1 mln zł z tego 

wkładu zostanie przeznaczona na realizację ww. zadań tj. określonych w ww. projekcie uchwały §3 lit. a/-c/.    

Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały.       

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu pn. 

„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 

2021”.  

Radni 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli ww. wniosek. Tym samym projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021 został 

wprowadzony do porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie jako punkt 12. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu pn. 

„Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów z 

poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021”.  

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

wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w 

roku 2021 został wprowadzony do porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie jako punkt 14. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad XXIV sesji wraz z wprowadzonymi zmianami. W 

wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęła porządek obrad XXIV 

sesji wraz z wprowadzonymi zmianami.  

 

Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: z XXII sesji oraz z nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

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 wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych 

w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów 

na lata 2021-2025.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w 

roku 2021. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotów.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów 

z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021.  

16. Przyjęcie sprawozd komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020.  

17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020.  

18. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020.  

19. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021. 

20. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.  

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

22. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji. 

23. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 17 października 

2020 r. do dnia 4 grudnia 2020 r.” w materiałach dot. XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja 

została omówiona na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o podanie rozstrzygnięć przetargów ujętych w ww. informacji w 

zakresie realizacji następujących zadań: zimowego utrzymania dróg oraz budowy miejsc parkingowych przy 

ul. Szpitalnej. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że przetarg na realizację zadania przy ul. 

Szpitalnej został rozstrzygnięty na kwotę ponad 1 mln zł. Zastępca Burmistrza dodała, że wysokość tego 

rozstrzygnięcia nie pozwala na podpisanie tej umowy. Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku przetargu na 

utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Złotowa tzn. kwota była wyższa niż 

zabezpieczona na realizację tego zadania w budżecie i w konsekwencji przetarg został ogłoszony jeszcze raz. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że na ww. przetarg wpłynęła tylko 1 oferta.  

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji.  

„Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 17 października 2020 r. do dnia 

4 grudnia 2020 r.” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Janusz Justyna podziękował za realizację wcześniejszej interpelacji w sprawie spowalniacza na ul. 

Jerozolimskiej. Radny przedstawił prośbę mieszkańców tej części miasta w sprawie poprawy 

zagospodarowania terenów przy j. Proboszczowskim oraz Góry Żydowskiej. Radny zwrócił uwagę, zgodnie 

ze zgłaszanymi postulatami mieszkańców, na prześwietlenie (przegląd) drzew przy ul. Boh. Westerplatte w 

związku z przypadkami spadania suchych gałęzi i konarów. Radny dodał, że do ww. interpelacji załączył 

propozycje i pomysły autorstwa mieszkanki Złotowa do rozpatrzenia przez władze miejskie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie w sprawie nieobecności Burmistrza Miasta Złotowa na sesji. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że Burmistrz jest chory. Radny odniósł się do autopoprawki do 

projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w 

budżecie Gminy Miasto Złotów, które wygasają z upływem roku budżetowego 2020, otrzymanej przez 

radnych dzisiaj przed sesją, którą podpisał Burmistrz, p. Adam Pulit. Zdaniem radnego, jeżeli Burmistrz jest 

na zwolnieniu, to raczej nie powinien przebywać w Urzędzie i podpisywać dokumentów. Radny dodał, że 

być może w tym względzie zmieniły się przepisy. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

ww. autopoprawka została podpisana przez Burmistrza dzisiaj, ponieważ posiada on wyłączoną prerogatywę 

do podpisywania autopoprawek, strażnik miejski pojechał po ten podpis do Burmistrza. Radny stwierdził, że 

z jego wiedzy wynika, że jeżeli ktoś przebywa na zwolnieniu, to nie powinien w ogóle brać udziału w pracy, 

cyt. „być może u Burmistrza jest troszeczkę inaczej, dobra, ale jest to kwestia względna”. Radny przedstawił 

prośbę osoby handlującej na targowisku odnośnie ustawienia 1 lub 2 przenośnych toalet do korzystania przez 
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osoby handlujące na rynku, zwłaszcza obecnie w sezonie zimowym. Radny poinformował, że toaleta 

zlokalizowana na hali targowej jest często zamknięta, a osoby handlujące nie dysponują kluczami. Zastępca 

Burmistrza poinformowała, że powyższa kwestia zostanie sprawdzona. Radny dodał, że ww. interpelacji 

nie posiada w wersji pisemnej i zapowiedział dostarczenie jej do biura Rady.   

 

Radny Stanisław Wełniak przedstawił wniosek dotyczący sytuacji przy sklepie „Dino” przy ul. 

Wielatowskiej. Radny poinformował, że przeniesiono z zaplecza ww. sklepu urządzenie do nadawania 

paczek (paczkomat), które zostało niefortunnie ustawione na trawniku. Jest to pas zieleni o szerokości 4-5 m, 

na którym zlokalizowano paczkomat bez dostępu z drogi. Obecna lokalizacja utrudnia przechodniom 

przejście obok tego urządzenia. Radny dodał, że na ten trawnik wjeżdżają samochody operatora tego 

urządzenia, które powodują jego rozjeżdżanie oraz przenoszenie ziemi i błota z tego trawnika na ul. 

Wielatowską. Zdaniem radnego, bez względu na własność tego trawnika należy interweniować w celu 

zmiany obecnej sytuacji. Do tej pory to urządzenie było zlokalizowane na zapleczu sklepu „Dino”, gdzie był 

teren utwardzony i do którego był dojazd. Obecne miejsce, na którym znajduje się paczkomat powinno 

zostać w ten sposób zagospodarowane, aby nie tworzyć powyższego nieporządku. Radny zwrócił się z 

prośbą o potraktowanie tego wniosku mieszańców jako sprawy pilnej.    

 

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. XXIV 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 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 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 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 w sprawie wprowadzenia zmian 

w uchwale budżetowej na 2020 rok. W wyniku głosowania Rada 9 głosami „za” przy 3 głosach 

„wstrzymujących się” 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. XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany 
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na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że na posiedzeniu połączonych komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie 

zostały zgłoszone propozycje zmian ingerujące zarówno w uchwałę budżetową na rok 2021 jak i WPF na 

lata 2021-2025, w związku z czym należy zachować zgodność aktualnego WPF z dokumentami tj. 

projektami uchwał procedowanymi w dalszej kolejności porządku obrad sesji. Pani Skarbnik podkreśliła, że 

jej obowiązkiem jest zwrócenie uwagi na konieczność zachowania zgodności w zakresie ww. projektów 

uchwał.  

 

Radny Stanisław Wełniak wyraził niezrozumienie w związku z powyższą wypowiedzią Pani Skarbnik, 

ponieważ Rada będzie debatować nad projektem WPF na lata 2021-2025, który dot. budżetu na rok 2021. 

Radny zadał pytanie, o związek pomiędzy ww. projektami a obecnie omawianym projektem?  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że prognoza obowiązująca obecnie, uchwalona na lata 2020-2025 zawiera 

dane dot. roku 2021. Pani Skarbnik dodała, że na chwilę obecną projekt tej prognozy tj. WPF na lata 2020-

2025 jest zgodny z danymi, które zostały radnym przedłożone przez Burmistrza do projektu budżetu na rok 

2021 i do projektu WPF na lata 2021-2025. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że w przypadku zmiany przez 

radnych danych dot. roku 2021, Rada nie może uchwalić procedowanego obecnie projektu uchwały w 

sprawie WPF na lata 2020-2025 m.in. w zakresie proponowanych przez radnych zmian w przedsięwzięciach.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że powinna zostać zamieniona kolejność punktów w porządku 

obrad. W ocenie radnego najpierw Rada powinna obradować na projektem budżetu w celu dopasowania 

zaproponowanych zmian w tym projekcie do WPF. Radny zwrócił się z prośbą o wytłumaczenie przyjętej 

kolejności porządku obrad sesji tj. w przypadku zmian tegorocznych, najpierw jest głosowany projekt zmian 

w budżecie na rok 2020, a następnie zmiany w WPF na lata 2020-2025. Natomiast w przypadku projektów 

na nowy rok jest odwrotnie, najpierw jest procedowany projekt WPF na lata 2021-2025, a następnie projekt 

budżetu na rok 2021. Radny dodał, że na posiedzeniu komisji wystąpiła sytuacja, że w przypadku 

wprowadzenia zmian w projekcie budżetu na rok 2021 będzie on niezgodny z WPF, ponieważ WPF na lata 

2020-2025 został już przegłosowany (zaopiniowany).  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy uchwalenie WPF na lata 2021-2025 ze zmianami 

automatycznie zmienia uchwalony już WPF na lata 2020-2025?  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że kolejność ustalenia punktów w porządku obrad sesji budżetowej nie 

zależy od kierownictwa Urzędu. Kiedy w 2012 r. wprowadzono WPF ustalony i wymagany przez RIO 

wymóg był taki, że zawsze najpierw była uchwalana prognoza finansowa na nowy okres, a następnie budżet 

na kolejny rok. Pani Skarbnik dodała, że w poprzedniej kadencji występowały takie sytuacje, że najpierw 

został uchwalony WPF, a następnie zostały przyjęte zmiany w budżecie, co powodowało, że obie uchwały 

były ze sobą sprzeczne. W związku z powyższym stanowisko RIO zmieniło się o tyle, że w momencie 

uchwalenia pierwszej uchwały budżetowej i pierwszego WPF kolejność jest właśnie taka: najpierw WPF, 
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potem uchwała budżetowa. Natomiast kolejność w zakresie procedowania zmian w trakcie roku jest 

odwrotna: najpierw podejmowane są zmiany w budżecie, następnie są wprowadzanie zmiany w WPF. Pani 

Skarbnik powtórzyła, że powyższa kolejność jest wymogiem stawianym przez RIO i dodała, że RIO 

sprawdza również tą kolejność w porządku obrad. Pani Skarbnik odniosła się do pytania zadanego przez 

radnego Stanisława Wełniaka i poinformowała, że w przypadku uchwalenia danych zawartych w zmianie 

WPF na lata 2020-2025 w przedłożonym kształcie, to te dane w zakresie roku 2021 nie będą zgodne w 

przypadku przyjęcia zmian w projekcie budżetu na rok 2021. Tak podjętej uchwały nie można już cofnąć, 

ponieważ nawet jeżeli Pani Skarbnik we własnym zakresie będzie usiłowała poprawić te dane, to będzie to 

niezgodne z podjętą przez radnych uchwałą. Pani Skarbnik podkreśliła, że nie może samodzielnie dokonać 

tych zmian w powyższy sposób. Pani Skarbnik dodała, że radni mogą przegłosować zmiany w projekcie 

budżetu w kształcie przez siebie ustalonym. Pani Skarbnik wyraziła przekonanie, że w przypadku podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2025 w przedłożonym kształcie, RIO podejmie uchwałę, że 

dane dla roku 2021 w pierwszym WPF będą niezgodne z danymi z WPF 2021-2025.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie, czy uchwała WPF na lata 2020-2025 jest nadrzędną w stosunku do 

uchwały WPF na lata 2021-2025? Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie jest uchwałą nadrzędną. Radny 

Stanisław Wełniak stwierdził, że uchwała w sprawie budżetu na rok 2021 i uchwała w sprawie WPF na lata 

2021-2025 muszą być spójne. Natomiast zdaniem radnego uchwała o zmianie WPF na lata 2020-2025 straci 

swoją moc. Pani Skarbnik poinformowała, że dane w uchwałach muszą być ze sobą spójne, muszą się 

bilansować. Najpierw podejmowana jest uchwała „stara” i dane dot. roku 2021 muszą być zgodne. Pani 

Skarbnik zaproponowała, aby radni już w tym punkcie porządku obrad przeprowadzili dyskusję nad 

zmianami na rok 2021 i następnie uwzględnili przyjęcie zmian w uchwale o zmianie WPF na lata 2020-2025. 

Pani Skarbnik podkreśliła, że obie uchwały o WPF są uchwałami równorzędnymi i dodała, że jeżeli radni 

uchwalą obecną uchwałę w przedłożonym kształcie, to nie będzie jej mogła poprawić i będzie uwaga, że 

obie uchwały są niezgodne. Pani Skarbnik poinformowała, że pierwsza uchwała o WPF (na lata 2020-2025) 

wygasa i tym samym skutek właściwie dla budżetu jest żaden, ale w ocenie Pani Skarbnik ta niezgodność 

zostanie przez RIO wyartykułowana. Pani Skarbnik ponownie złożyła propozycję dyskusji nad zmianami w 

budżecie na rok 2021 obecnie. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że radni zamierzają zmienić projekt uchwały 

na rok 2021 przedłożony przez Burmistrza. Ta uchwała ma odzwierciedlenie we wszystkich danych tzn. w 

WPF na lata 2020-2025 i WPF na lata 2021-2025. Pani Skarbnik dodała, że obecny punkt jest tym 

momentem na wprowadzenie tych zmian przed przegłosowaniem przez Radę uchwały WPF na lata 2020-

2025.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie, czy obecny WPF (na lata 2020-2025) obowiązuje do 31 

grudnia 2020 r.? Pani Skarbnik poinformowała, że tym niemniej musi być zgodny z kolejnym WPF. Radny 

Krzysztof Koronkiewicz zdał kolejne pytanie, czy jeżeli WPF na lata 2021-2025 zostanie przegłosowany po 

1 stycznia 2021 r. to będzie wszystko w porządku? Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco na to pytanie. 
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Radny następnie zadał pytanie, czy z dniem 31 grudnia 2020 r. przestaje obowiązywać dotychczasowy WPF, 

a zaczyna obowiązywać WPF na lata 2021-2025? Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco na powyższe 

pytanie i przytoczyła zapis z projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2025, że traci moc 

poprzednio obowiązująca uchwała w sprawie WPF na lata 2020-2025, natomiast WPF na lata 2021-2025 z 

dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie. Radny zadał pytanie odnośnie spójności obu WPF, skoro WPF na 

lata 2020-2025 przestaje obowiązywać, a zaczyna obowiązywać WPF na lata 2021-2025? W odpowiedzi 

Pani Skarbnik poinformowała, że musi być zachowana ciągłość WPF. Radny zwrócił się z prośbą o 

wytłumaczenie zależności obowiązywania obu uchwał WPF.  

 

Radny Henryk Golla złożył propozycję zawieszenia głosowania nad tym projektem uchwały i przejścia do 

uzgodnień budżetowych na rok 2021. Radny dodał, że następnie Pani Skarbnik, jak radny zrozumiał to z jej 

poprzedniej wypowiedzi, miałaby pomóc radnym w uzgodnieniu zmian w obecnie procedowanej uchwale. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że nie chce się wypowiadać na temat procedury, a decyzja odnośnie sposobu 

obradowania należy do radnych. Pani Skarbnik podkreśliła, że zgodnie ze swoją wiedzą uprzedza, że dane w 

uchwałach muszą być zgodne, ponieważ obecnie dane dot. 2020 r. i 2021 r. są określone w przedłożonych 

dokumentach. W przypadku dokonania przez radnych zmian np. w roku 2020 zmiany te musiałyby być 

uwzględnione w obu WPF tj. w aktualnej i obowiązującej od 2021 r., tyle że tych danych od roku 2021 po 

prostu w tej prognozie nie widać, ponieważ są to 3 lata w stosunku do których liczy się wskaźniki. Pani 

Skarbnik poinformowała, że ten przepis obowiązuje od 2012 r., od 8 lat taki jest porządek głosowań i dodała, 

że jest 100% pewna swojej wiedzy w tym zakresie. Natomiast radni podejmą działania, które uważają za 

właściwe. Pani Skarbnik podkreśliła, że jej obowiązkiem jest uprzedzić, że cyt. „coś może być nie tak w 

razie czego”.   

 

Radny Henryk Golla zadał pytanie, czy w przypadku dokonania przez radnych zmian w budżecie na rok 

2021, Pani Skarbnik będzie skłonna pomóc cyt. „ustawić te dane tak, aby one były zgodne z 2020 rokiem”? 

W odpowiedzi Pani Skarbnik stwierdziła, że pytanie radnego nie dot. informacji przez nią przedstawionej w 

swojej wypowiedzi, a wskazane przez radnego działanie jest sprawą odrębną. Pani Skarbnik poinformowała, 

że nie wie jakie działania podejmą radni w zakresie zmian w projekcie budżetu. Jednocześnie dodała, że jej 

zdaniem propozycje zmian zgłoszone przez radnych na posiedzeniu komisji, są bardzo daleko idące i ich 

wprowadzenie radni powinni uzgodnić z Burmistrzem. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz w związku z możliwością ewentualnych uzgodnień odniósł się do 

nieobecności Burmistrza na sesji. Pani Skarbnik stwierdziła, że kontakt z Burmistrzem jest możliwy, 

zdarzają się przypadki losowe w przypadku choroby m.in. zachorował również radca prawny Urzędu. 

Zdaniem Pani Skarbnik nie można tej sprawy stawiać w ten sposób. Pani Skarbnik w odpowiedzi na pytanie 

radnego Henryka Golli podkreśliła, że bez zgody przełożonego tj. Burmistrza Miasta Złotowa w zakresie 

zmian nie może ingerować w projekt budżetu i WPF.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy rozwiązaniem tej sytuacji byłoby odrzucenie przez 
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radnych WPF na lata 2020-2025 i uchwalenie następnej na lata 2021-2025? W odpowiedzi Pani Skarbnik 

poinformowała, że wówczas nie będą się zgadzały dane dla roku 2021 w WPF na lata 2020-2025 i WPF na 

lata 2021-2025 i dodała, że obecnie obowiązująca prognoza wygasa. Zdaniem Pani Skarbnik w tej sprawie 

RIO zgłosi uwagę na temat niezgodności danych w roku 2021 wraz z wykazem miejsc, których te 

niezgodności dotyczą, natomiast nowa uchwała będzie obowiązywać. Radny zadał pytanie, czyim 

obowiązkiem jest wprowadzenie tych danych do WPF, które radni chcą zaproponować? Radny dookreślił, 

czy jest to zadanie radnych, czy Pani Skarbnik jako pracownika merytorycznego? Radny odniósł się do 

działań związanych z wprowadzaniem zmian w budżecie m.in. w zakresie współpracy radnych i Urzędu, 

które jego zdaniem od kilku lat należy ocenić krytycznie. Radny stwierdził, że radni w zakresie 

wprowadzania zmian nie muszą wskazywać ich pełnego zakresu np. poprzez wskazanie konkretnych 

paragrafów budżetowych, czy przenoszenia lub obniżania kwot w poszczególnych wydatkach. Zdaniem 

radnego, radni nie są od wskazywania dokładnego zakresu zmian, tylko od zwracania uwagi na 

zadania/potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, które oni uważają za zasadne do wprowadzenia, natomiast 

zadaniem Pani Skarbnik jest te zmiany wprowadzić („poukładać”).  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz, zadał pytanie na temat przejęcia innego terminu sesji tj. w dniu 30 grudnia 

br. i kwestii obowiązywania obu uchwał WPF, projektu uchwały na lata 2020-2025 przyjętej w przedłożonej 

wersji, która wygasa w dniu 31 grudnia br. i wersji WPF na lata 2021-2025 z wprowadzonymi zmianami, 

która zaczyna obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. (kwestia różnicy jednego dnia obowiązywania). Pani 

Skarbnik poinformowała, że wówczas sytuacja byłaby taka sama jak obecnie. Graniczną datą jest 31 

grudnia br. Jeżeli uchwały byłyby wówczas podejmowane to muszą być zgodne pod kątem zawartych w nich 

danych. Z dniem 1 stycznia 2021 r. „stara” uchwała wygasa i powinna zostać uchwalona „nowa”, która 

wygasza tą pierwszą. Pani Skarbnik dodała, że podobna sytuacja wynikła w zeszłym roku, kiedy gmina 

działała bez WPF, ponieważ uchwała podjęta w grudniu 2019 r. została uchylona. Radny stwierdził, że Pani 

Skarbnik wiedziała o zmianach zaproponowanych przez radnych do projektu budżetu 2021. W ocenie 

radnego Rada ma tylko raz w roku głos na temat inwestycji, możliwości ich wprowadzenia i zadbania o 

finanse gminy. W ciągu roku realizacja powyższych zadań i kształtowanie ich zmian należy do Burmistrza. 

Działania te radni podejmują dla miasta, swoich mieszkańców i wyborców w celu jego rozwoju. Zdaniem 

radnego od czasu, kiedy p. Adam Pulit rozpoczął pracę na stanowisku Burmistrza, działania radnych są 

utrudniane, są tylko i wyłącznie pomysły p. Burmistrza, a Pani Skarbnik nie udziela pomocy radnym. Radny 

dodał, że współpraca radnych z Panią Skarbnik, przed rozpoczęciem kadencji obecnego Burmistrza, układała 

się wspaniale. W ocenie radnego, Pani Skarbnik potrafiła wówczas radnym wytłumaczyć poszczególne 

zagadnienia, udzielić pomocy, opracować zmiany. W ocenie radnego obecnie Pani Skarbnik nie wykazuje tej 

pomocy radnym. Radny stwierdził, że Pani Skarbnik jest pracownikiem Urzędu, za której pracę płacą 

mieszkańcy i obowiązkiem Pani Skarbnik jest pomóc radnym w zakresie zrealizowania zmian pod kątem ich 

zgodności budżetowej i prawnej. Radny dodał, że nie rozumie utrudnień stawianym radnym, którzy tylko raz 

w roku mogą wskazać inwestycje, potrzeby i oczekiwania mieszkańców, za które płacą podatki. Radny 



Protokół Nr XXIV.2020 z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

 

11 

 

stwierdził cyt. „tu w tym momencie, Wy Nam cały czas kładziecie kłody, i to kto kładzie kłody, Pan który nie 

mieszka w Złotowie, Pani która nie mieszka w Złotowie. Jak to wygląda. My chyba mamy lepsze rozeznanie 

niż Burmistrz i Burmistrzowa i wiemy naprawdę czego mieszkańcom potrzeba”.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że pomimo nieobecności Burmistrza jest całkowicie upoważniona w 

zakresie udzielania wypowiedzi. Zastępca Burmistrza krytycznie odniosła się do ataku radnych na Panią 

Skarbnik, uznając go za całkowicie nieuprawniony. Zastępca Burmistrza poinformowała, że Pani Skarbnik 

jest pracownikiem Burmistrza i każdy z organów gminy posiada swoje kompetencje, w ramach których 

działa. Pani Skarbnik jest pracownikiem Urzędu i wykonuje polecenia Burmistrza. Następnie Zastępca 

Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza dotyczącej potrzeb mieszkańców. 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu na rok 2021 absolutnie 

nie potwierdza słów radnego. Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę, że w projekcie budżetu Burmistrza 

znajdują się 32 zdania. Propozycji zadań klubów radnych jest 16. Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

wszystkie zadania zaproponowane przez kluby znajdują się na liście Burmistrza, tym samym zarzut radnego 

odnośnie nierealizowania przez Burmistrza potrzeb mieszkańców jest całkowicie chybiony. W ocenie 

Zastępcy Burmistrza te coroczne „przepychanki” związane z ustalaniem budżetu są związane z tym, że radni 

nie przyjmują do wiadomości wypowiedzi Pani Skarbnik na temat projektu budżetu na kolejny rok i uchwał 

WPF jako naczyń połączonych. Zbyt mocna ingerencja w tą strukturę powoduje pojawienie się niezgodności, 

które być może z punktu widzenia radnych są nieistotne, natomiast dla skarbnika gminy oznaczają uwagę 

RIO, co radni muszą przyjąć do wiadomości. Zastępca Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnych na 

temat tego, że nie muszą się znać na wprowadzeniu zmian w pełnym zakresie pod względem budżetowym i 

prawnym i zgodziła się z tym stwierdzeniem. Jednak zwróciła uwagę, że w 2015 r. poprawki do projektu 

budżetu, również daleko idące, ale tylko i wyłącznie w granicach zadań inwestycyjnych były skonstruowane 

poprawnie tzn. zawierały dział, rozdział, paragraf. Zastępca Burmistrza zadała pytanie, czy radni pracujący 

w ówczesnej kadencji i wykonujący mandat radnego w obecnej kadencji w 2015 r. przeprowadzili zmiany, a 

obecnie już nie potrafią? Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę, że w porównaniu do zmian z 2015 r., które 

dot. tylko zadań inwestycyjnych, tegoroczne proponowane zmiany są ingerencją w budżet bardzo daleko 

idącą. Zastępca Burmistrza poinformowała, że zaproponowane zmiany nie naruszają, tak jak w poprzednim 

roku, co było poważnym problemem, samej konstrukcji budżetu, czyli podstawowych ram, podstawowych 

paragrafów. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że zaproponowane zmiany naruszają wydatki bieżące, co jest 

ingerencją w budżet mającą swoje konsekwencje w WPF. Natomiast obecnie radni domagają się od 

skarbnika gminy, co nie jest jego kompetencją, aby „pomógł to ułożyć”. Skarbnik, zgodnie z kompetencjami 

organów, reprezentuje stanowisko Burmistrza, a stanowisko to zostało zawarte w autopoprawce do projektu 

budżetu. Ta autopoprawka różni się od propozycji radnych kilkoma elementami. W propozycji Burmistrza 

jest 32 zadań inwestycyjnych, w propozycji klubów radnych 16. Kwota przeznaczona na zadania 

inwestycyjne jest taka sama. Różnice w obu propozycjach dot. źródeł sfinansowania zadań. Burmistrz stoi na 

stanowisku, że znacznie bezpieczniej jest, z uwagi na interes miasta, sfinansować realizację zadań 
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inwestycyjnych z kwoty, którą radni chcą przekazać MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie niż z zadań 

inwestycyjnych. Zastępca Burmistrza przytoczyła porównanie ww. stanowisk z budżetem gospodyni 

domowej podzielonym na „życie” i na inwestycje. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że nie powinno się 

przeznaczać środków przeznaczonych „na życie” na inwestycje. Najpierw należy posiadać środki „na życie”, 

dopiero później na inwestycje, co jest logicznym założeniem. Dlatego właśnie kierownictwo Urzędu stoi na 

stanowisku, aby środków przeznaczonych na wydatki bieżące nie przeznaczać na inne zadania. Zastępca 

Burmistrza odniosła się do argumentu zgłaszanego przez radnych, że wydatki na realizację zadań bieżących 

są przeszacowane. W odpowiedzi Zastępca Burmistrza przytoczyła wypowiedź Pani Skarbnik z jednego z 

posiedzeń komisji na temat brakującej kwoty 1,2 mln zł na spełnienie wszystkich potrzeb i dezyderatów 

zgłoszonych przez jednostki gminy na rok 2021, co wpłynęło na cięcia w projekcie budżetu. Zastępca 

Burmistrza przyznała, że zaproponowane cięcia na etapie kształtowania projektu budżetu w niektórych 

obszarach mogą być niedoszacowane, ponieważ pewne wydatki można oszacować w większym zakresie, a 

w innych obszarach mniej dokładniej biorąc pod uwagę wykonanie wydatków z bieżącego roku. Taką pracę 

wykonała właśnie Pani Skarbnik i zdaniem Zastępcy Burmistrza zgłaszanie propozycji zmian w zakresie 

wydatków bieżących polegających na obniżeniu kwot w poszczególnych obszarach jest nieuzasadnione. Jest 

to jedna z tez, dla których została przedstawiona obecna propozycja projektu budżetu, która jest propozycją 

kompromisową zawierającą wszystkie propozycje zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez radnych oraz 

zadania mniej spektakularne ale niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa i interesu miasta np. w 

zakresie stanu technicznego wiaduktów, w tym wiaduktu przy ul. Powstańców. Zastępca Burmistrza zwróciła 

się z prośbą do radnych o to, aby nie traktować postawy Burmistrza i Skarbnika jako cyt. „ściany, o którą 

radni się odbijają, ponieważ my reprezentujemy czyje interesy? No przecież nie swoje.”. Zasępca Burmistrza 

stwierdziła, że reprezentują interesy miasta, ponieważ są rzeczy w mieście, które należy zrobić. Istnieje 

kwestia, o czym Zastępca Burmistrza wspomniała na ostatnim posiedzeniu komisji, w zakresie swobody w 

planowaniu wydatków i zgłaszaniu propozycji budżetowych przy braku odpowiedzialności za ich realizację 

cyt. „po co wiadukt, jak można zrobić chodniczek komuś i będziemy mieli wyborców”. Zastępca Burmistrza 

podkreśliła znaczenie braku odpowiedzialności radnych w przypadku zgłaszania przez mieszkańców uwag w 

zakresie usług publicznych świadczonych przez jednostki gminy i braku funkcjonowania pewnych obszarów 

w mieście. Zastępca Burmistrza ponownie wspomniała o wydatkach bieżących i podała przykład propozycji 

radnych w zakresie obniżenia kwoty przeznaczonej na wykup przez miasto gruntów i ich jednoczesnej 

propozycji realizacji zadań na ul. Kresowiaków, których bez wykupu gruntów nie będzie można zrealizować. 

Innym przykładem przytoczonym przez Zastępcę Burmistrza jest propozycja radnych zdjęcia środków z 

zatrudnienia pracowników sezonowych, co będzie skutkować problemami w zakresie utrzymania zielni w 

mieście. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że jeżeli radni mają zastrzeżenia, co do tego jak Burmistrz wydaje 

pieniądze, to Komisja Rewizyjna zaplanowała sprawdzenie wydatków w tym zakresie. Zastępca Burmistrza 

zwróciła się do radnych z prośbą, aby nie traktować budżetu jako „pola bitwy”. Zastępca Burmistrza 

zaznaczyła, że wraz z Panią Skarbnik są gotowi do merytorycznej dyskusji w zakresie projektu budżetu. 

Merytoryczne argumenty dot. kształtu budżetu zostały przedstawione radnym w piśmie uzasadniającym 
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autopoprawki Burmistrza. Zastępca Burmistrza wyraziła nadzieję, że radni zapoznali się z treścią tego pisma 

i zwróciła uwagę, że jej zdaniem argumenty przytaczane przez radnych nie są merytoryczne.  

 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że błędy w zakresie kształtowania projektu budżetu i zgłaszania do 

niego zmian można przypisać każdemu z uczestników tego procesu. Następnie radny przedstawił analizę 

projektu i prac nad budżetem. Radny podkreślił specyfikę bieżącego roku z uwagi na panującą pandemię i 

skutki stanu epidemii oraz dodał, że rok następny będzie prawdopodobnie jeszcze gorszy pod tym względem. 

Radny odniósł się do podziału kompetencji pomiędzy organami gminy tj. rada gminy jest organem 

stanowiącym, który uchwala budżet na rok następny. W ocenie radnego, w procesie kształtowania i 

uchwalania projektu budżetu, radni są traktowani jak „druga kategoria” tzn. to Burmistrz ma rację, a radni jej 

do końca nie mają. Następnie radny omówił proces kształtowania projektu budżetu. Początek prac rozpoczął 

się już we wrześniu br., kiedy Pani Skarbnik przedstawiła kwotę w wysokości 7,2 mln zł na inwestycje w 

2021 r., po błędach wykazanych przez RIO, kwota ta wyniosła 7,3 mln zł. Przedstawionych przez Panią 

Skarbnik zostało ok. 28-30 zadań inwestycyjnych. Do projektu budżetu, tak jak co roku, swoje propozycje 

zadań inwestycyjnych zgłosiły również kluby radnych i radni, łącznie ok. 46-47 zadań na ogólną kwotę ok. 

12-13 mln zł plus ewentualna realizacja zadania przebudowy ul. Zamkowej. Radny odniósł się do sesji 

październikowej i zdjęcia kwoty 5 mln zł z wkładu dla MZWiK Sp. z o. o. w zmianach WPF na lata 2020-

2025. Radny przyznał, że nie zwrócił uwagi na tą zmianę w natłoku materiałów sesyjnych. Łączna kwota na 

realizację inwestycji MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie wynosi 52 mln zł. Radny podkreślił, że doprowadzanie 

wody i odprowadzanie ścieków są jednym z podstawowych zadań gminy i realizacja tej inwestycji powinna 

przebiegać bez zakłóceń. Na realizację tej inwestycji zostały pozyskane środki z NFOŚiGW, miasto 

zadeklarowało udzielenie wkładu w wysokości 16 mln zł w ciągu 4 lat w poszczególnych transzach. Radny 

wspomniał o sytuacji finansowej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny poinformował, że w ciągu ostatnich 

dwóch lat i we wcześniejszym okresie nie przedstawiono Komisji Rewizyjnej, której jest członkiem, ani 

jednego dokumentu na temat sytuacji finansowej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, w tym odnośnie 

możliwości samodzielnego sfinansowania realizacji projektu przez spółkę. W ocenie radnego sprawa 

ostatniej transzy w wysokości 5 mln zł na realizację tego projektu powinna zostać przedyskutowana z 

radnymi, z którymi powinno się rozmawiać jak z partnerem z uwagi na znaczenie tej inwestycji dla miasta. 

Powyższa zmiana w WPF na lata 2020-2025 została przegłosowana i wówczas pojawił się problem w tej 

sprawie. W projekcie budżetu na rok 2021 przedłożonym przez Burmistrza do dnia 15 listopada i przesłanym 

do RIO w kwocie 2,3 mln zł przeznaczonej na inwestycje (5 mln zł to kwota wkładu na inwestycję 

realizowaną przez MZWiK Sp. z o. o.) została uwzględniona tylko jedna propozycja radnych tj. doświetlenie 

przejść dla pieszych. W międzyczasie odbyły się 3 posiedzenia komisji stałych i był czas na dyskusję w 

sprawie kształtu budżetu. W ocenie radnego, radni zostali zostawieni sami ze swoimi propozycjami, bez 

pomocy ze strony kierownictwa Urzędu. Radny poinformował, że radni przygotowali własny projekt. Radny 

przytoczył stwierdzenie zawarte w ostatniej opinii RIO, że rada gminy ma prawo zmieniać propozycje 

przedstawione w projektach, jednak zmiany/propozycje muszą zostać wprowadzone do programu 
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komputerowego pn. „BESTI@”. W ocenie radnego, Burmistrz powinien współpracować z radnymi i znaleźć 

kompromis w sprawie propozycji zmian w projekcie budżetu, do którego zdaniem radnego nie doszło. Radni 

zgłosili swoje propozycje i wówczas Burmistrz zaproponował autopoprawki do projektu budżetu, w których 

wkład 5 mln zł dla MZWiK Sp. z o. o. został wycofany. W związku z wycofaniem tej kwoty w 

autopoprawkach, Burmistrz zaproponował w jej ramach zrealizowanie wszystkich propozycji złożonych 

przez radnych (za wyjątkiem ul. Złotej) i zaproponowanych przez niego w łącznej kwocie 7,3 mln zł. Radny 

przyznał, że obecnie w zakresie projektu budżetu przedłożonego przez Burmistrza i propozycji zmian do 

tego projektu zgłoszonych przez radnych jest impas. Radny odniósł się do pisma z autopoprawkami 

Burmistrza z informacjami na temat inwestycji. Radny pozytywnie ocenił ten materiał, jednak zgłosił 

zastrzeżenie odnośnie terminu przedstawienia tego pisma. W ocenie radnego należało te argumenty 

przedstawić wcześniej, ponieważ prace nad projektem budżetu rozpoczęły się już we wrześniu br. Radny 

podkreślił, że działania Burmistrza i radnych są oceniane przez mieszkańców. Zdaniem radnego, był czas na 

przeprowadzenie rozmów w tym zakresie, których nie było i ocenił sytuację braku kompromisu w tym 

zakresie jako bardzo trudną i zwrócił się z prośbą do kierownictwa Urzędu o rozwiązanie obecnego pata w 

celu uniknięcia możliwości przeznaczenia wkładu finansowanego w wysokości 5 mln zł dla MZWiK Sp. z o. 

o. w Złotowie w ramach WPF ponownie z naruszeniem prawa.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza w zakresie liczby zadań 

inwestycyjnych zaproponowanych przez Burmistrza tj. listy 32 zadań składającej się z połączonych 

propozycji Burmistrza i „przywłaszczonych” propozycji radnych. Radny przedstawił projekt planu 

inwestycyjnego na 2021 r. wg stanu na dzień 21 października br.: zasypanie wiaduktu W-3 (150 tys. zł), 

opracowanie dokumentacji na budowę wiaduktu przy ul. Powstańców dotacja celowa dla Województwa 

Wielkopolskiego rezerwa (150 tys. zł), przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza (1,3 mln zł), budowa 

parkingów przy ul. Szpitalnej (600 tys. zł), budowa parkingów przy ul. Boh. Westerplatte (600 tys. zł), 

doświetlenie przejść dla pieszych (80 tys. zł), budowa budynku komunalnego przy ul. Polnej (1,2 mln zł), 

wykonanie przyłączy do sieci komunalnych lokali mieszkaniowych (300 tys. zł), zagospodarowanie skweru 

przy ul. Półwiejskiej (30 tys. zł), wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż pomostu na Półwyspie Rybackim 

(150 tys. zł), modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu Publicznym nr 2 (500 tys. zł), zakup i montaż 2 szt. 

fontann na j. Miejskim (80 tys. zł), budowa parkingów przy ul. Mokrej (500 tys. zł), sporządzenie 

dokumentacji na budowę dróg ul. Brzuchalskiego i ul. Kr. Jadwigi w rejonie j. Burmistrzowskiego (300 tys. 

zł), remont kaplicy (690 tys. zł), budowa windy (165 tys. zł). Radny podkreślił, że ww. inwestycje nie 

reprezentują podanej liczby 32 inwestycji. Następnie radny przedstawił projekt planu inwestycyjnego na rok 

2021 wg stanu na dzień 5 listopada br.: zasypanie wiaduktu W-3, opracowanie dokumentacji na budowę 

wiaduktu przy ul. Powstańców dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego rezerwa, przebudowa ul. 

Nieznanego Żołnierza, budowa parkingów przy ul. Szpitalnej, budowa parkingów przy ul. Boh. Westerplatte, 

doświetlenie przejść dla pieszych, budowa budynku komunalnego przy ul. Polnej, wykonanie przyłączy do 

sieci komunalnych lokali mieszkaniowych, zagospodarowanie skweru przy ul. Półwiejskiej, wykonanie 
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ścieżki rowerowej wzdłuż pomostu na Półwyspie Rybackim, modernizacja instalacji c.o. w Przedszkolu 

Publicznym nr 2, zakup i montaż 2 szt. fontann na j. Miejskim, budowa parkingów przy ul. Mokrej, 

sporządzenie dokumentacji, wykup nieruchomości, modernizacja monitoringu, dotacja na zakup radiowozu. 

Radny stwierdził, że ww. plan nie obejmuje 20 inwestycji i zadał pytanie, skąd wzięła się liczba 32 

inwestycji? Radny zapytał, czy chodzi o informację zamieszczoną na BIP z połączonymi inwestycjami 

Burmistrza i radnych? Zdaniem radnego jednak nie ma w tej informacji mowy o tym, że są to inwestycje 

połączone. Radny przytoczył inwestycje znajdujące się w ww. informacji, których jego zdaniem Burmistrz 

wcześniej nie ujmował m.in. dotacji 35 tys. zł na straż pożarną, wykonanie chodnika przy ul. Chojnickiej, 

czy dojazd do budynku przy tej ulicy. W ocenie radnego kompromis polega nie na zamieszczeniu listy ww. 

inwestycji na stronach internetowych Urzędu, tylko na podjęciu rozmów, w których stronami są Burmistrz, 

kluby radnych i radni niezrzeszeni. Radny zadał pytanie, ile razy Burmistrz był obecny na spotkaniach w 

sprawie projektu budżetu i jednocześnie odpowiedział, że nie był obecny ani razu. W opinii radnego, ta 

zamieszczona informacja nie jest to kompromisem i zwrócił się do Zastępcy Burmistrza cyt. „niech Pani 

takich głupot nie opowiada bardzo Panią o to proszę, bo to jest niepoważne dla mnie”. 

 

W odpowiedzi Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę na problem z nadążaniem za logiką przedstawioną 

przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że w swojej poprzedniej 

wypowiedzi radny zarzucał Burmistrzowi, iż absolutnie nie uwzględnia inwestycji ważnych dla 

mieszkańców, ponieważ te inwestycje zgłaszają radni. Następnie Burmistrz zawarł w swoich propozycja te 

inwestycje i radny podnosi zarzut, że jakim prawem Burmistrz „przywłaszcza sobie” te inwestycje? Zastępca 

Burmistrza poinformowała, że w sierpniu br. radni ustalili pewną procedurę uchwalania projektu budżetu z 

myślą o tym, aby praca ta była przeprowadzana sprawnie. Zastępca Burmistrz podkreśliła, że Urząd 

dopilnował zapisów zawartych w tej uchwale tj. były propozycje Burmistrza i projekt budżetu złożony do 

RIO, radni przedstawili swoje propozycje na 7 dni przed terminem sesji budżetowej, Burmistrz odniósł się 

do tych propozycji przedstawiając autopoprawkę, z której wynikają właśnie te 32 inwestycje. Zastępca 

Burmistrza dodała, że do inwestycji zaproponowanych przez Burmistrza zostały dopisane propozycje, 

których realizacji chcą mieszkańcy za pośrednictwem radnych (łącznie 32 inwestycje). Zastępca Burmistrza 

podkreśliła, że być może radny ma inne rozumienie kompromisu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

zgodnie z uchwaloną procedurą, Burmistrz odniósł się do propozycji zgłoszonych przez radnych w postaci 

wprowadzenia autopoprawki uwzględniającej wszystkie propozycje inwestycyjne radnych. 

 

Radny Krzysztof Żelichowski podkreślił, że główną przyczyną sporu prowadzonego w zakresie projektu 

budżetu na rok 2021 jest sprawa wkładu dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie tj. kwota 5 mln zł. Radny 

poinformował, że radni spotkali się i wskazali inne źródła pokrycia zaproponowanych do realizacji 

inwestycji w roku 2021 niż ze środków pochodzących z wkładu dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, 

ponieważ wycofanie tych środków wpłynie na cenę wody i ścieków. Propozycja radnych pokrycia wydatków 

inwestycyjnych polega na ograniczeniu wydatków Urzędu Miejskiego w zakresie m.in. wydatków na 

promocję miasta, rezerwy na wydatki inwestycyjne. Radny dodał, że na ww. wskazane obszary wydatków 
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jesteśmy w stanie w ciągu roku dołożyć. Radny dodał, że jeżeli zostaną na poszczególnych paragrafach 

utworzone nadwyżki środków, to wówczas nie będzie potrzeby zgody Rady na dokonywanie zmian w 

budżecie z przeznaczaniem na niewielkie wydatki. Radny podkreślił, że w trakcie roku budżetowego radni 

nie mają żadnego wpływu na wydatkowanie tych środków i zapowiedział przytoczenie przykładów 

wydatkowania środków na zadania na dzisiejszej sesji, na które radni nie mają żadnego wpływu. Zdaniem 

radnego, radni powinni posiadać minimalny wkład w decyzje w zakresie wydatkowania środków w trakcie 

roku budżetowego. Radny wspomniał o zarzutach mieszkańców miasta względem radnych o ich niewiedzy 

na temat wydatkowania przez Burmistrza środków oraz o roli radnych w reprezentowaniu interesów 

mieszkańców w Radzie i wpływu radnych na decyzje w zakresie wydatków. Radny stwierdził, że radni nie 

mają na to wpływu, nie mają w tym względzie możliwości działania, ponieważ radni mają w trakcie roku 

budżetowego tylko wpływ na zatwierdzanie zaproponowanych przez Burmistrza zmian w budżecie i WPF. 

Radny poinformował, że radni zaproponowali pokrycie kwoty 5 mln zł z innych źródeł znajdujących się w 

projekcie budżetu i dodał, że była jeszcze propozycja radnych odnośnie zwiększenia deficytu budżetowego o 

tą kwotę. Radny podkreślił, że kierownictwo Urzędu z żadnego z dwóch ww. rozwiązań zaproponowanych 

przez radnych nie skorzystało w celu zachowania wkładu do MZWiK Sp. z .o. o. w Złotowie. W ocenie 

radnego takie działanie tj. wycofanie wkładu dla spółki spowoduje wzrost opłat za wodę i ścieki.  

 

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do sprawy wycofania transzy wkładu finansowego na rok 2021 dla 

MZWiK Sp. o. o. w Złotowie. Radny zwrócił uwagę, że do sprawy propozycji radnych odnośnie zwiększenia 

deficytu budżetowego, Burmistrz w ogóle się nie ustosunkował i nie poinformował radnych, że rozpatruje 

taką możliwość. Radny poinformował, że radni w związku z powyższą propozycją wskazywali na bardzo 

korzystaną sytuację finansową budżetu. Radny stwierdził, iż obecnie znajdujemy się w takiej sytuacji, że nie 

ma innego wyjścia jak przyjęcie przez radnych propozycji zmian ustalonych na komisjach, ponieważ inne 

rozwiązania spowodują, zdaniem radnego, to że ten budżet jest nie do uchwalenia. Radny podkreślił, że 

skoro propozycja radnych polega na przekazaniu kwoty 5 mln zł dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, to tym 

samym nie będą one przeznaczone na inwestycje. Radny zaproponował zamknięcie w tym punkcie dyskusji 

na temat budżetu 2021 i WPF 2021-2025, która zostanie podjęta w następnych punktach porządku obrad.     

   

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały. Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do 

głosowania nad ww. projektem uchwały.     

 

Przewodniczący 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 Oświaty, Kultury, 

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

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 5 głosami „za”.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025. W wyniku głosowania Rada 10 głosami „za” przy 2 

głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków 

zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 r. 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków 

zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. 

w materiałach dot. XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszonej autopoprawce przez Burmistrza Miasta Złotowa do ww. 

projektu uchwały, która wpłynęła dzisiaj tj. w dniu 16 grudnia 2020 r. Pani Skarbnik poinformowała, że 

autopoprawka jest związana z przeprowadzeniem przetargu na budowę miejsc parkingowych przy ul. 

Szpitalnej i podpisaniem umowy na realizację tego zadania. Otwarcie ofert w ww. przetargu nastąpiło 

przedwczoraj o godz. 11.30 i niestety złożone 2 propozycje ofertowe przekraczały kwotę zabezpieczoną w 

budżecie na realizację tej inwestycji. Pani Skarbnik poinformowała, że pod uwagę została wzięta kwota 

zapisana w tegorocznym budżecie, która była planowana do ujęcie w ramach wydatków niewygasających 

oraz ewentualną kwotę, którą Burmistrz zaproponował na realizację tej inwestycji w projekcie budżetu na 

2021 r. Po zsumowaniu obu ww. pozycji okazało się, że na przedłożoną najkorzystniejszą propozycję 

ofertową realizacji tego zadania nie wystarczy środków m.in. należy jeszcze do tej kwoty doliczyć koszty 

inspektora nadzoru. Zabrakło pieniędzy, umowy nie można podpisać w związku z czym, ten wydatek, po 

pierwsze dlatego, że nie mieścił się w tych dwóch ww. kwotach i po drugie, że ta inwestycje nie jest 

uwzględniona w propozycjach budżetowych radnych, ten wydatek w kwocie ok. 513 tys. zł zaplanowany na 

ten rok pozostanie niewydatkowany. Zadanie nie jest zaplanowane do realizacji w przyszłym roku w 

związku z czym na tym etapie zadanie to z budżetu znika. Pani Skarbnik dodała, że nie mogła wcześniej 

przewidzieć tej sytuacji i wczoraj nie przedstawiła tej sprawy radnym na posiedzeniu komisji z uwagi na 

pracę bieżącą i dyskusją nad projektem budżetu.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz zadała pytanie o różnice pomiędzy opracowanym kosztorysem tego 

zadania a złożonymi w przetargu ofertami, który były przyczynami wzrostu kosztów realizacji tej inwestycji 

(pozycje niedoszacowane w kosztorysie). Pani Skarbnik poinformowała, że w zakresie merytorycznym nie 

udzieli odpowiedzi na powyższe pytanie z uwagi, iż nie zajmuje się inwestycjami. Jednak dodała, że 

pierwotnie inwestycja obejmowała budowę parkingów przy ul. Szpitalnej i podczas dyskusji nad 

zeszłorocznym projektem budżetu do zakresu zadania dodano wykonanie słupów oświetleniowych. Zakres 

tego zadania został rozszerzony bez zmiany kwoty przypisanej dla tej inwestycji (513 tys. zł). Pani Skarbnik 

poinformowała, że część związana z robotami drogowymi mogła zostać wykonana w tym roku. Jednak z 
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uwagi na dodanie do zakresu zadania części energetycznej z powodu m.in. przedłużenia się rozmów z firmą 

energetyczną, nie wykonano w tym roku nawet tego pierwszego etapu (roboty drogowe). Natomiast z uwagi 

na brak uwzględnienia tego zadania w propozycjach na rok 2021, zadanie to w ogóle „ucieka” z budżetu.   

 

Radny Stanisław Wełniak wyraził zdziwienie późnym terminem ogłoszenia i przeprowadzenia tego 

przetargu z uwagi na koniec roku budżetowego. W ocenie radnego nie można ogłaszać tak istotnego  

przetargu, wiedząc o tym, że zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku. Zdaniem radnego, jeżeli były 

problemy wynikające z rozmów z zakładem energetycznym, to należało wyłączyć część energetyczną z 

zakresu zadania. Radny dodał, że o ile pamięta z informacji uzyskanych od inspektora ds. inwestycji i 

remontów, część dokumentacji na to zadanie w przyszłym roku traci swoją ważność i wówczas zaistnieje 

konieczność wydatkowania środków na jej aktualizację wraz z całą procedurą uzyskania pozwolenia na 

budowę i ogłoszeniem przetargu. W przekonaniu radnego, rozwiązaniem tego problemu jest nie 

rozstrzyganie tego przetargu poprzez wystąpienie do obu oferentów o zgodę na przedłużenie terminu 

związania ofertą, w uzasadnionych przypadkach okres ten wynosi do 3 miesięcy. Obecnie trwają tam bardzo 

istotne roboty kanalizacyjne i nie ma mowy, aby obecnie rozpoczynać tam realizację inwestycji miejskiej. 

Natomiast przedłużenie tego terminu związania z oferentami pozwoli na rozwiązanie tego problemu w roku 

przyszłym. Radny poinformował o środkach przeznaczonych w tym roku na to zadanie w wysokości ponad 

500 tys. zł. Ponadto jest zapowiedź radnych dot. dofinansowania realizacji tego zadania w przypadku 

uzyskania 1 mln zł dofinansowania do Wojewody i w przyszłym roku zaistnieje konieczność zastanowienia 

się skąd znaleźć środki na realizację tego zadania. W ocenie radnego rozwiązania zaproponowane w 

autopoprawce polegające na wykreśleniu inwestycji z zadań niewygasających jest najgorszym z możliwych.   

 

Pani Skarbnik poinformowała, że zdarzały się w przeszłości przypadki przyjmowania do budżetu nowych 

inwestycji nawet w okresie październik-listopad, kiedy istniała pewność, że nie zostaną one zrealizowane do 

końca roku. Tego rodzaju przypadki radny, jako ówczesny Burmistrz, musi pamiętać. Zdaniem Pani Skarbnik 

w ww. przypadku mamy do czynienia z inną sytuacją. Propozycja rozwiązania w sposób zasugerowany przez 

radnego spowodowałaby złamanie prawa, ponieważ nie można podpisać zobowiązania na kwotę 1,6 mln zł z 

uwagi na brak takiej kwoty w budżecie. Aby ustanowić wydatek niewygasający należy podpisać umowę z 

wykonawcą, w obecnej sytuacji nie można podpisać umowy z uwagi na brak środków w budżecie. Ponadto 

podpisując tego rodzaju umowę Burmistrz i Pani Skarbnik zaciągnęliby zobowiązanie nie posiadając 

stosowanego upoważnienia udzielonego przez Radę, ponieważ zapisana w budżecie na realizację tego 

zadania kwota 513 tys. zł pozwala Burmistrzowi zaciągnąć zobowiązanie tylko do tej kwoty. Pani Skarbnik 

dodała, że gdyby zostały przeznaczone kwoty na to zadanie w wysokości 513 tys. zł w tym roku i 550 tys. zł 

w roku następnym, to ten przetarg mógłby zostać rozstrzygnięty i umowa zostałaby podpisana. Alternatywą 

dla rozwiązania tej sytuacji była możliwość ujęcia tego zadania w WPF. Pani Skarbnik podkreśliła, że sposób 

wskazany przez radnego polega na zaciągnięciu zobowiązania na kwotę 1,1 mln zł, której nie ma w budżecie. 

Pani Skarbnik zadała pytanie, skąd radny znajdzie przez 3 miesiące kwotę 0,5 mln zł w budżecie?  
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Radny Stanisław Wełniak poinformował, że nie mówi o zaciągnięciu takiego zobowiązania, co jest 

niezgodne z prawem. Radny stwierdził, że chodzi o trwanie tego przetargu. Przedłużenie terminu związania 

ofertą pozwala na rozstrzygnięcie i uznanie bądź nieuznanie tej oferty do podpisania umowy. W tym 

przypadku istnieje możliwość znalezienia w przyszłym roku środków na sfinansowanie tego zadania. 

Natomiast obecnie, jeżeli nie przedłuży się tego postępowania przetarg będzie nieważny a w przyszłym roku 

wystąpi konieczność rozpoczęcia całej procedury od nowa. Natomiast na zastosowanie wariantu 

przedłużenia terminu związania z ofertą pozwalają przepisy prawa zamówień publicznych, który można 

wdrożyć np. w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z finansowaniem inwestycji lub innych 

przyczyn. Radny dodał, że wariant ten nie jest równoznaczny z zaciągnięciem zobowiązania, które następuje 

z chwilą zawarcia umowy. W tym przypadku zawarcie umowy może nastąpić bądź nie po okresie 3 miesięcy 

tj. terminu związania ofertą.    

 

Pani Skarbnik poinformowała, że był to pierwszy przetarg i gdyby udało się rozpoznać rynek zostałby 

zorganizowany drugi przetarg, na którego przeprowadzenie zabrakło czasu. Pani Skarbnik stwierdziła, że nie 

przedstawia merytorycznych zagadnień związanych z tym przetargiem, ponieważ nie posiada informacji na 

ten temat, które mógłby udzielić pracownik merytoryczny Urzędu lub Zastępca Burmistrza. Pani Skarbnik 

wyraziła przypuszczenie, że być może późny termin ogłoszenia przetargu był związany z kwestią pozwoleń i 

podłączeń energetycznych.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do dyskusji na temat terenów inwestycyjnych, która odbyła się 

na wczorajszym posiedzeniu komisji. Radny zadał pytanie, czy tereny inwestycyjne w kierunku na Blękwit 

zostaną do końca roku zrealizowane (koszt 210 tys. zł)? Radny poinformował o otrzymaniu informacji z 

Urzędu w sprawie zainteresowania potencjalnych inwestorów tymi terenami. Radny wyraził zdziwienie, że 

przy tak dużym zainteresowaniu tymi terenami, inwestycja tam obecnie realizowana jest tak opieszale. 

Radny po terenowej wizji tej inwestycji wyraził wątpliwość w jej zakończenie do końca br. Radny 

poinformował, że z informacji otrzymanej z Urzędu wynika, że zainteresowanie tymi terenami wyraziło aż 

13 spółek. Z żadnym z tych podmiotów miasto nie podpisało umowy. Jednym z zainteresowanych 

podmiotów była firma „Zbyszko”, z którą również nie podpisano umowy. Radny oznajmił, że posiada 

informacje na temat rozmów miasta z ww. inwestorem od osoby znającej tą sprawę. Na podstawie informacji 

otrzymanych od tej osoby radny stwierdził, że nie jest do końca tak, jak sprawę tę przedstawiła Zastępca 

Burmistrza tzn. że nie chodziło o brak pracowników oraz sprawę dojazdów. Radny dodał, że firma badając 

dany teren inwestycyjny sprawdza możliwości połączeń drogowych takiego obszaru, bada grunt i dopiero 

później przechodzi do rozmów. Radny poinformował, że rozmowy z firmą „Zbyszko” miały potoczyć się na 

takiej zasadzie, że cyt. „było widać, że miastu nie zależy na tym, żeby firma „Zbyszko” tutaj wybudowała 

tereny no i uderzyli do Piły, w Pile przyjęli ich z otwartymi rękami. I tu można powiedzieć, że bardzo tego 

żałujemy”. Radny stwierdził, że miasto chciało przyjąć inwestycję polegającą na wybudowaniu wytwórni 

mas asfaltowych a odrzucono ofertę firmy „Zbyszko”. Radny dodał, że zgodnie z otrzymanymi informacjami, 

nie doszło do porozumienia, ponieważ miasto nie miało nic ciekawego do zaoferowania.  
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Przewodniczący zadał pytanie o kwotę 500 tys. zł zawartą w przedstawionej autopoprawce tzn. czy kwotę tą 

tracimy w przyszłym roku? Czy kwota ta zostaje przesunięta na przyszły rok? W odpowiedzi Pani Skarbnik 

poinformowała, że środki te wejdą w skład ewentualnej nadwyżki budżetowej za rok albo zmniejszą deficyt. 

Kwota ta wejdzie w skład wolnych środków.  

 

Przewodniczący o godz. 16.40 ogłosił przerwę. Po zakończeniu przerwy o godz. 16.55 obrady zostały 

wznowione.  

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę Burmistrza Miasta Złotowa zgłoszoną do projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie 

Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 o następującej treści:          

„W załączniku do uchwały wykreśla się poz. 1 tabeli tj. zadanie sklasyfikowane w dziale 600, 

rozdziale60016, paragrafie 6050 pn. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szpitalnej” o wartości 

512.385,00 zł. W konsekwencji, w podsumowaniu, kwotę 1.111.438,00 zł zastępuję się sumą 599.053,00 zł.”. 

 

W wyniku głosowania radni odrzucili ww. autopoprawkę stosunkiem głosów 10 „przeciw” przy 2 głosach 

„wstrzymujących się”. 

 

Przewodniczący 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” przy 1 głosie „wstrzymującym 

się”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 6 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych 

kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2020 r. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Radny Stanisław Wełniak przed realizacją kolejnych punktów porządku obrad sesji zaproponował jego 

zmianę polegającą na przesunięciu punktu 13. porządku obrad (pierwotnie przed zmianą porządku i 

wprowadzeniem do niego punktu pn. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących 

realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021” punktu 12. porządku obrad) tj. „Podjęcia uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Złotów, w miejsce punktu 10. tj. „Podjęcie  uchwały  w  sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów 2021 2025”. Radny uzasadnił ww. 

zmianę w porządku obrad możliwością wystąpienia problemów związanych z podjęciem uchwał w sprawie 

WPF na lata 2021-2025 oraz budżetem na rok 2021 w związku z rozbieżnością stanowisk części radnych i 

Burmistrza oraz koniecznością ogłoszenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Złotów w wojewódzkim dzienniku urzędowym na 14 dnia przed wejściem w życie podjętej uchwały.     
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W związku z powyższym Przewodniczący o godz. 17.10 ogłosił przerwę techniczną w celu wprowadzenia 

zaproponowanych zmian do systemu głosowań. Po zakończeniu przerwy o godz. 17.20 obrady zostały 

wznowione.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Stanisława Wełniaka:   

- wniosek w sprawie zmiany porządku obrad polegający na następującej zamianie: Punkt  12.  Podjęcie  

uchwały w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  i  granic  aglomeracji  Złotów, zostaje przesunięty  w miejsce  

punktu  10.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów 2021 2025.  

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli ww. wniosek.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie porządku obrad XXIV sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie wraz z wprowadzoną zmianą. Radni jednogłośnie 12 głosami „za” zaakceptowali 

zmieniony porządek obrad.  

 

Punkt 10. Podjęcie  uchwały w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  i  granic  aglomeracji  Złotów 

Radni otrzymali projekt uchwały w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  i  granic  aglomeracji  Złotów w 

materiałach dot. XXIV 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 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 Oświaty, Kultury, 

Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami 

„za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 

jednogłośnie 6 głosami „za”.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  

i  granic  aglomeracji  Złotów. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. 

uchwałę.  

 

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

Złotów na lata 2021-2025 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasto Złotów na lata 2021-2025 w materiałach dot. XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był 

omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Stanisław Wełniak skierował pytanie do Pani Skarbnik, czy radni mogą liczyć na pomoc w 

przygotowaniu wniosków (przyjętych przez komisje stałe Rady) zgłoszonych do projektu WPF na lata 2021-
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2025 oraz do projektu budżetu na rok 2021 w zakresie ich odpowiedniego przygotowywania pod względem 

budżetowym, tak aby nie było wątpliwości, co do zasad obowiązujących w tym zakresie? W ocenie radnego 

podjęta w tym roku uchwała w sprawie trybu prac nad projektem budżetu dla Gminy Miasto Złotów 

zobowiązuje Burmistrza do przygotowania w ten sposób właśnie tych wniosków i poprawek zgłoszonych 

przez komisje, kluby radnych i indywidualnych radnych. Przepis §6 ust. 1 tej uchwały mówi wprost: 

„Burmistrz Miasta Złotowa najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji Rady Miejskiej w Złotowie 

powiadamia wnioskodawców poprawek o ich przyjęciu proponując na piśmie autopoprawki lub o ich 

odrzuceniu wraz z uzasadnieniem o ich odrzuceniu”. Natomiast §6 ust. 2: „Wnioski, o których mowa w §6 

niniejszej uchwały nie uwzględnione w autopoprawkach Burmistrza Miasta w uzasadnieniu o ich odrzuceniu 

określają właściwą klasyfikację budżetową, konieczność spójności uchwały budżetowej z załącznikami i 

powiązania z wieloletnią prognozą finansową”. Według radnego jaśniej tych przepisów sprecyzować nie 

można. W ocenie radnego nie ma w tym zakresie możliwości żadnej interpretacji, że leży to w gestii Rady, a 

nie w gestii Burmistrza. Rada wskazując na te poprawki, wskazuje jedynie kierunki, w których uważa, że 

powinny proponowane zmiany być pokryte finansowo. Natomiast techniczna strona realizacji tych 

wniosków tzn. wpisanie konkretnie co do działu, rozdziału i paragrafu nie leży w gestii radnych. Radny 

wyraził wątpliwość odnośnie określenia wniosków co do działu, rozdziału i paragrafu, ponieważ ww. 

uchwała mówi o tym, że projekt uchwały budżetowej, a przez analogię WPF, jest opracowywany tylko do 

działów i rozdziałów. Radny stwierdził, że Pani Skarbnik posiada inny pogląd w tej sprawie, twierdząc że 

źródłem dochodów i wydatków nie są działy i rozdziały, tylko paragrafy. Radny poinformował, że posiada w 

tym względzie inne zdanie, ponieważ w ten sposób reguluje tą kwestię również ustawa o finansach 

publicznych, która mówi, że jest możliwość i dopuszcza się klasyfikację budżetową działu i rozdziału. 

Radny wniósł uwagę, że autopoprawki Burmistrza zdaniem radnego zostały pomieszane, ponieważ przyjęto 

również poprawki zgłoszone przez komisje, a Burmistrz dodał swoje nowe i powstał „miszmasz” i tym 

samym radni nie wiedzą, w którym miejscu te wydatki są pokryte. Radny dodał, że Burmistrz nie 

przygotował tej informacji na temat autopoprawek zgodnie ze stanowiskiem Pani Skarbnik tzn. 

autopoprawki zawierają tylko zapisy bez podania klasyfikacji budżetowej. Radny zaapelował jeszcze raz do 

Pani Skarbnik o przygotowanie zmian zgłoszonych przez radnych do projektu budżetu i WPF w sposób, aby 

nie było żadnych wątpliwości, że RIO będzie miało w tym względzie uwagi. Radny poprosił o konkretną 

odpowiedź na zadane przez siebie pytanie z uwagi na konsekwencje, co do dalszego obradowania przez 

Radę i wnioski, które radny chciałby zgłosić.    

 

Pani Skarbnik poinformowała, że  projekt uchwały budżetowej został przedłożony radnym w określonym 

terminie. Pani Skarbnik stwierdziła, że według jej oceny projekt ten został przedstawiony w takiej 

szczegółowości, w jakiej określa to uchwała. Pani Skarbnik przytoczyła wprost fragment uchwały Składu 

Orzekającego RIO, który odnosi się do tego zagadnienia: „Skład Orzekający stwierdził, że szczegółowość 

projektu budżetu, uzasadnienie oraz materiały informacyjne przedłożone wraz z projektem uchwały 

budżetowej odpowiadają wymogom określonym w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu 



Protokół Nr XXIV.2020 z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

 

23 

 

Gminy Miasto Złotów”. Pani Skarbnik podkreśliła, że radni nie muszą zgadzać się z jej stanowiskiem, ale 

jednak opinię Składu Orzekającego RIO powinni wziąć pod uwagę. Pani Skarbnik poinformowała, że 

wnioski do budżetu zgłoszone przez radnych, które korygują projekt budżetu przedłożony przez Burmistrza, 

są w części nieprecyzyjne, w szczególności w zakresie zmniejszenia wydatków bieżących, zmiany te 

wskazują rozdział, natomiast nie jest wskazany paragraf. Następnie Pani Skarbnik przybliżyła sprawę 

podjęcia uchwały w sprawie trybu uchwalenia projektu budżetu. Najpierw tym projektem zajmowała się 

„speckomisja” Rady i do tego projektu uchwały odniósł się radca prawny Urzędu. W tym fragmencie 

poprzedni projekt tej uchwały z ostatecznie podjętą uchwałą jest spójny. Pani Skarbnik przytoczyła opinię 

radcy prawnego Urzędu w tym zakresie: „Jeśli chodzi o sprawdzenie prawidłowości wniesionej poprawki z 

klasyfikacją budżetową i konieczną spójnością wewnętrzną budżetu i powiązań z WPF, Skarbnik nie jest 

władny ani też nie może zostać do tego zobowiązany do ukształtowania treści tej poprawki (nie jest 

podmiotem uprawnionym do wnoszenia poprawek). Natomiast może zostać zobowiązany w tym zakresie do 

wydania opinii, zajęcia stanowiska celem umożliwienia dokonania odpowiedniej korekty poprawki. 

Zauważyć należy, że ze względów praktycznych winno to nastąpić jeszcze przed sesją, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, tak aby możliwe było dokonanie korekty poprawki w rozsądnym czasie”. Pani Skarbnik 

poinformowała, że projekt przedłożony radnym w zakresie wydatków w poszczególnych paragrafach wynika 

z wykonania za 3 kwartały roku bieżącego plus uwzględnia potrzeby zgłoszone przez pracowników 

merytorycznych. Pani Skarbnik odniosła się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza i dodała, że projekt 

budżetu w pierwszej wersji się nie domknął. Zostały więc dokonane cięcia wydatków m.in. w administracji, 

w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej. Pani Skarbnik podkreśliła, że wydatki bieżące w przedłożonym 

projekcie budżetu pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb bez dodatkowych rzeczy/wydatków. Tym 

samym obcinanie o kwoty o 100 tys. zł w poszczególnych działach i rozdziałach może spowodować, że 

praca Urzędu nie będzie płynna, może spowodować, że część spraw związanych z gospodarką komunalną 

nie będzie mogła być załatwiona od ręki. Umowy są podpisywane na początku roku, tym samym należy na 

początku roku dysponować odpowiednimi kwotami środków w budżecie. Pani Skarbnik poinformowała, że 

poprzednio radny kwestionował wydatki na administrację (stwierdzenie cyt. „przejadamy te dochody, które 

nam rosną”). Pani Skarbnik nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli miałaby 

teraz decydować z jakich paragrafów zdjąć kwoty zaproponowane przez radnych w ich wnioskach, to 

musiałby obecnie powiedzieć tak, że na usługi pocztowe nie wydamy, umowa nie będzie mogła być 

podpisana, sprzęt i mienie nie zostaną ubezpieczone, praca zdalna wymaga zakupu nowego sprzętu, co jest 

zapisane w uzasadnieniach. Pani Skarbnik podkreśliła, że nie jest władna w tej chwili określić, czego nie 

będziemy mogli zrobić, żeby Urząd mógł płynnie działać, bez zahamowań i bez możliwości realizacji 

pewnych zadań. Pani Skarbnik zwróciła się z prośbą do radnych o wskazanie konkretnych paragrafów. Pani 

Skarbnik odniosła się do propozycji radnego Henryka Gollli złożonej na posiedzeniu komisji w kwestii 

proporcjonalnych cięć na paragrafach i poprosiła radnych o realizację tej propozycji poprzez wskazanie 

wysokości tych kwot w konkretnych paragrafach. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli w powyższej kwestii radni 

porozumieją się z Burmistrzem, to ona jest gotowa zrealizować podjęte decyzje. Pani Skarbnik podkreśliła, 
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że jest również w jej interesie, aby budżet był uchwalony w określonym terminie, żeby nie było do niego 

uwag RIO jak w zeszłym roku oraz aby nie został uchylony jak uchwała o WPF na lata 2020-2025 podjęta w 

zeszłym roku lub o zmianie WPF na lata 2020-2025 podjęta przez radnych w listopadzie br. Pani Skarbnik 

poinformowała, że podstawową sprawą jest ustalenie zaproponowanych zmian przez radnych z Burmistrzem.  

 

Pani Skarbnik odniosła się do kwestii wkładu do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, który określiła jako 

najważniejszy „punkt sporny” w zakresie ustalania projektu budżetu na rok 2021. Pani Skarbnik, która od 

kilku miesięcy jest członkiem rady nadzorczej tej spółki, poinformowała, że ma swoje spostrzeżenia na 

temat stanu jej finansów. Pierwsze zobowiązanie miasta, które dot. wkładu finansowego to była kwota 11 

mln 10 tys. zł. Od 2017 r. miasto przekazało 10 tys. zł, 1,6 mln zł i 4,9 mln zł. Pani Skarbnik poinformowała, 

że po przekazaniu tych kwot Burmistrz, jako organ właścicielski w celu sprawdzenia wydatkowania 

przekazanych środków postanowił skierować do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie audytora z Urzędu 

Miejskiego w Złotowie. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli przez audytora znajdują się w protokole, z 

którym radni mogą się zapoznać. Pani Skarbnik poinformowała, że zaskoczyła ją i zbulwersowała kwestia 

poziomu średnich wynagrodzeń, o czym Pani Skarbnik wspominała na posiedzeniu komisji. Audytor 

podczas kontroli wyliczyła te średnie wynagrodzenia na poziomie 7.188 mln zł w 2019 r. Średnia krajowa 

wynagrodzeń za ten okres to jest ponad 5 tys. zł. Pani Skarbnik dodała, przy różnych metodach liczenia 

średniej, jest to różnica od ok. od 1,5 tys. zł do 2 tys. zł. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli pojawiła się 

wątpliwość, czy środki przekazywane z budżetu miasta w postaci wkładu, powiększające fundusz spółki, 

rzeczywiście zostały należycie wykorzystane? Ponieważ uchwała Rady Miejskiej mówi o przekazaniu 

wkładu do spółki, co zostało wykonane, ale dofinansowując spółkę, zwiększając jej fundusz, nie mamy 

wpływu na co spółka te środki przeznaczy. Pani Skarbnik podkreśliła, że w domyśle środki te miały zostać 

przekazane jako część wkładu własnego spółki w ramach inwestycji realizowanej przez MZWiK Sp. z o. o. 

w Złotowie przy dofinansowaniu z NFOŚiGW. Pani Skarbnik poinformowała, że po przeprowadzonej 

kontroli pojawiła się wątpliwość, czy wkład ze środków budżetu miasta został należycie wykorzystany? Pani 

Skarbnik dodała, że po zorientowaniu się że sytuacja finansowa spółki jest dość dobra, spółka m.in. lokuje 

środki na specjalnie oznakowanych lokatach, postanowiono rozpatrzyć możliwość związaną z 

finansowaniem wkładu własnego gminy w inny sposób. Pani Skarbnik poinformowała, że skontaktowała się 

w powyższej sprawie z NFOŚiGW, który w pisemnej odpowiedzi potwierdził taką możliwość tzn. wkład 5 

mln zł może zostać zastąpiony np. kredytem spółki ale może być również zastąpiony pożyczką z NFOŚiGW. 

Pożyczka, w zależności od wynegocjowanych warunków, może to być w części umarzalna w związku z 

czym te odsetki są tutaj bardzo niskie od takiego zobowiązania zwrotnego. Alternatywą w przypadku nie 

uzyskania pożyczki była możliwość zaproponowania spółce skorzystania z kredytu. Pani Skarbnik 

poinformowała, że w tej sprawie skontaktowała się z bankiem, który w pisemnej odpowiedzi potwierdził, że 

przy takim funduszu spółki bank jest w stanie udzielić kredytu, tym bardziej że gmina mogłaby poręczyć ten 

kredyt, tak jak to się stało w przypadku budowy stacji uzdatniania wody w roku 2012 r. Pani Skarbnik dodała, 

że w 2012 r. gmina posiadała niewykorzystane wolne środki w wysokości 16 mln zł i wówczas spółka 
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zaciągnęła pożyczkę i z tej pożyczki sfinansowała w całości budowę stacji uzdatniania wody. Pani Skarbnik 

przedstawiła sprawę związaną z zadłużeniem tj. długiem faktycznym Gminy Miasto Złotów i spółki na 

koniec roku. Obecnie dług faktyczny gminy wynosi ok. 3.640 tys. zł, natomiast spółka posiada zadłużenie na 

poziomie ok. 411 tys. zł. Za rok zadłużenie gminy, które może również wynikać z tego wkładu finansowego 

do spółki, wyniesie 8.700 tys. zł (zgodnie z projektem uchwały budżetowej), a zadłużenie spółki będzie 

wynosić 165 tys. zł. Pani Skarbnik stwierdziła, że nie wie jaki ma cel zadłużanie gminy po to, aby spółka 

mogła funkcjonować bez zadłużenia. Pani Skarbnik dodała, że argumentem za ww. wariantem będzie 

wskazywanie, że koszty potencjalnego kredytu lub pożyczki zaciągniętego przez spółkę będą wchodziły w 

skład wyliczonej taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków. Pani Skarbnik poinformowała, że na posiedzeniu 

komisji padła kwota podwyżki rzędu 46 czy 50 gr. W ocenie Pani Skarbnik są to kwoty o wiele mniejsze 

jeżeli chodzi o 1 m³, ponieważ gmina zaciągnęła kredyt na 1,645 tys. zł na 3 lata cyt. i koszt tego kredytu 

wynosi 125 tys. zł, cyt. „podzielone przez 740 m³ sprzedaży wody i ścieków to naprawdę wychodzą grosze”. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że ten temat powróci przy okazji dyskusji nad taryfą i wyraziła obawę jaki wpływ 

na taryfę będą miały wynagrodzenia w spółce będące na tak dużym poziomie. Pani Skarbnik poinformowała, 

że Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie tłumaczyła tą sytuacją, że te zdania, które są 

dofinansowane w ramach realizacji tej inwestycji ze środków NFOŚiGW są przeprowadzane przez 

pracowników spółki i że w związku z tym zarabiają oni więcej. Pani Skarbnik zgodziła się z taką 

możliwością tj. wykonywaniem tych zadań przez pracowników spółki. Jednak w ocenie Pani Skarbnik 

wątpliwości budzi to, co nie wynika bezpośrednio z protokołu kontroli, że nie za bardzo można określić, 

które czynności w ramach danego czasu pracy wykonywane były w zakresie puli przyznanej na 

dofinansowanie inwestycji, a które czynności są wykonywane w taki sposób, że są finansowane z wpływów 

spółki za wodę i ścieki. Pani Skarbnik poinformowała, że wartość realizowanej przez spółkę inwestycji 

wynosi prawie 52 mln zł brutto. W tej inwestycji 9,4 mln zł wynosi podatek VAT, tym samym jeżeli posiada 

się sprzedaż opodatkowaną w całości podatkiem VAT, to jest prawo do odliczenia podatku naliczonego 

potwierdzonego w fakturach zakupu, czyli w fakturach inwestycji. Pani Skarbnik stwierdziła, że potencjalnie 

spółka może te 9,4 mln zł uzyskać z urzędu skarbowego. Kwota może być obniżona właśnie z tego tytułu, że 

część prac realizują siłami własnymi. Pani Skarbnik podkreśliła, że nie wie jaka to będzie kwota, natomiast 

na pewno będzie to kilka mln zł. W związku z tym zdaniem Pani Skarbnik należy w tej chwili wstrzymać się 

z przekazaniem wkładu do spółki. Pani Skarbnik zgodziła się z przywołanym zapisem ze zmian 

zaproponowanych przez radnych, że do tego tematu można wrócić. Ten 1 mln zł, który radni uwzględnili w 

uchwale zgłoszonej w dniu dzisiejszym tj. w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących 

realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021, zostanie spółce przekazany i ta kwestia nie budzi 

wątpliwości. Zdaniem Pani Skarbnik przed przekazaniem pozostałej kwoty w wysokości 4 mln zł należy 

najpierw zbadać sytuację finansową spółki, czuwać nad sprawą zwrotu podatku VAT do spółki, sprawdzać 

realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych spółki i dopiero wówczas ewentualnie przyznać 

dofinansowanie spółce w przypadku wystąpienia problemów w jej działaniu. Pani Skarbnik stwierdziła, że 

na tym etapie decyzja o przekazaniu tego wkładu jest podejmowana cyt. „w ciemno”. Pani Skarbnik w 
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powyższej wypowiedzi powołała się na własne doświadczenie wynikające z pracy m.in. przez 8 lat 

kalkulowała ceny dostawy wody i odbioru ścieków oraz zajmowała stanowisko głównej księgowej w 

zakładzie komunalnym wielobranżowym. Pani Skarbnik dodała, że nawet jeżeli ta kwota wynagrodzeń, o 

której wspomniała wcześniej, nie zostanie uwzględniona w całości w taryfie, to pośrednio się tam znajdzie 

jako składnik amortyzacji od inwestycji, w zakresie której pracownicy spółki wykonywali prace oraz jako 

koszty wydziałowe zarządu plus ewentualnie kwota zysku. Pani Skarbnik stwierdziła, że jej zdaniem nie 

może być tak, że pracownicy z tego samego terenu finansowani w sumie z tych samych źródeł tj. pracownicy 

gminy finansowani z podatków płaconych przez mieszkańców, a pracownicy spółki z opłat również 

płaconych przez mieszkańców, aby jedni tzn. pracownicy administracji posiadali wynagrodzenie na 

poziomie średnim, a inne osoby znacznie mniejsze. Pani Skarbnik zwróciła się do radnych o przyjrzenie się 

tej sprawie i dodała, że nie jest przeciwko MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie i uważa, że zmieniło się tam dużo, 

zrealizowane zostały potężne inwestycje, spółka funkcjonuje sprawnie. Pani Skarbnik podkreśliła, że jej 

sprzeciw budzi ten poziom wynagrodzeń w spółce. Pani Skarbnik dodała, że z informacji uzyskanych od 

Prezes Zarządu spółki wynika, że ten poziom jest na czas realizacji tej inwestycji, jednak kwota 

wynagrodzeń obecnie wynosi ok. 625 zł na pracownika, tym samym po zakończeniu realizacji tego projektu 

wynagrodzenia przeciętne zmniejszą się o tą kwotę a reszta będzie finansowana z opłat. Pani Skarbnik 

odniosła się do dobra mieszkańców i stwierdziła, że powinniśmy zadać sobie pytanie: czy należy przekazać 

ten wkład spółce, a zrezygnować z takich planowanych inwestycji jak budowa budynku komunalnego, 

budowy ronda przy ul. Boh. Westerplatte? Pani Skarbnik poinformowała, że powyższa decyzja należy do 

radnych, jednak za słuszne uznała przedstawienie radnym swoich wątpliwości.  

  

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że nie uzyskał odpowiedzi od Pani Skarbnik na zadane przez 

siebie pytanie tj. czy Pani Skarbnik jest skłonna przygotować przyjęte przez komisje poprawki do budżetu i 

WPF pod względem merytorycznym, księgowym, rachunkowym i prawnym? W odpowiedzi Pani Skarbnik 

stwierdziła, że w jej interesie jest przygotowanie budżetu w sposób właściwy, jednak radni muszą uzyskać 

akceptację Burmistrza w sprawie wniesienia tych poprawek do budżetu, ponieważ propozycje radnych godzą 

w kompromisowy projekt przedłożony przez Burmistrza.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił uwagę, że nie było żadnego kompromisu. Pani Skarbnik 

potwierdziła, że naniesie te zmiany, jednak najpierw musi zostać zawarte porozumienie pomiędzy radnymi a 

Burmistrzem.  

 

Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że jak zrozumiał wypowiedź Pani Skarbnik, że jest skłonna 

wprowadzić te poprawki jeżeli cyt. „Pan Burmistrz Pani pozwoli”? Pani Skarbnik podkreśliła, że uprzednio 

musi nastąpić porozumienie, co do kształtu budżetu radnych z Burmistrzem.  

 

Radny Henryk Golla odniósł się do zasad przyznawania dotacji przez gminę stowarzyszeniom i innym 

podmiotom. Tym samym jeżeli kontrola wykazałaby, że środki przekazane w ramach dotacji spółce na 

realizację konkretnej inwestycji zostałyby wykorzystane na inne zadania, to miasto ma prawo zwrotu tej 
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dotacji. W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że wniesienie wkładu nie jest dotacją, tylko 

dofinansowaniem funduszu spółki tj. wniesienie wkładu. Pani Skarbnik dodała, że spółka nie złamała prawa 

wypłacając środki w wyższej kwocie niż byśmy tego żądali, to wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa. 

Miasto dofinansowało fundusz, a fundusz jest źródłem finansowania wszystkich innych wydatków. Pani 

Skarbnik podkreśliła, że nie ma mowy o tym, aby spółka zwracała to dofinansowanie. Zdaniem Pani 

Skarbnik jest to argument, że jeżeli miasto przekaże 5 mln zł wkładu, to nie będzie miało wpływu na 

wydatkowanie tych środków, ponieważ spółka może je przeznaczyć na każdy cel związany z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.          

 

Agnieszka Jęsiek-Barabasz sprostowała podaną w wypowiedzi Pani Skarbnik kwotę średnich wynagrodzeń 

w spółce, ponieważ została podana wysokość 7,5 mln zł, a właściwą jest kwota 7,5 tys. zł. Pani Skarbnik 

przeprosiła za powyższy błąd i podała, że średnia wartość wynagrodzeń w spółce w 2019 r. to 7.188,08 zł.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że Pani Skarbnik w swojej wypowiedzi w końcu przyznała, że 

zaciągnięcie kredytu przez spółkę wiąże się z podwyżką dla mieszkańców, nie z przytoczoną wcześniej 

wysokością 46-50 gr tylko mniejszą. Radny dodał, że na posiedzeniu komisji dyskusja dot. mniejszej kwoty 

pożyczki, mniejsza kwota pożyczki oznacza mniejszą podwyżkę dla mieszkańców. Radny poinformował, że 

wziął pod uwagę kwotę 5 mln zł kredytu i z obliczeń wysokość kwoty podwyżki wyszła prawie 50 gr. Radny 

podkreślił, że po zakończeniu inwestycji realizowanej przez spółkę w ramach amortyzacji czeka nas bardzo 

poważna podwyżka wody i ścieków. W ocenie radnego jest błędem dokładanie mieszkańcom obecnie 

podwyżki w związku z możliwością zaciągnięcia kredytu przez spółkę na realizację inwestycji, ponieważ 

miasto chce się wycofać z wcześniejszego zobowiązania przekazania 5 mln zł wkładu. Radny odniósł się 

również do przytoczonego przykładu z pożyczką na budowę uzdatniania wody i poinformował, że właśnie w 

tamtym okresie nastąpił znaczny wzrost cen w taryfie, którymi mieszkańcy byli zbulwersowani. Następnie 

radny podniósł sprawę wynagrodzeń w MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny dodał, że nie chce być 

„rzecznikiem” spółki jednak należy uszanować ich pracę, tym bardziej że są spółki prywatne, w których 

zarobki są większe, jest wyższa średnia niż 7,2 tys. zł (średnia w zaokrągleniu). Radny poinformował, że 

średnia wynagrodzeń przytoczona przez Panią Skarbnik została wyliczona z kilometrówką, z delegacjami i 

innymi pochodnymi, jak również z dietami członków organów spółki. Radny stwierdził, że diety te również 

otrzymuje Pani Skarbnik i Zastępca Burmistrza z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej i zdaniem radnego 

diety przysługujące Pani Skarbnik i Zastępcy Burmistrza poniekąd wpłynęły na podwyższenie średniej 

wynagrodzeń w spółce. Radny dodał, że zawsze można zrezygnować z diety i tym samym zostanie obniżona 

ta średnia. Radny poinformował, że uzyskał informację na temat wynagrodzeń w spółce i wg obliczeń 

radnego wynosi ona ponad 5 tys. zł. Radny stwierdził, że wprowadzamy opinię publiczną w błąd i cyt. 

„napuszczamy ludzi na wodociągi, żeby był niesmak przed świętami, ja myślę, że jest to nie za bardzo i 

niesmaczne z Pani strony, że Pani tak to zamanipulowała”, ponieważ średnia krajowa jest różna. Nie 

wiadomo jaka będzie wartość w przyszłym roku „kilometrówki”, liczba delegacji i innych czynników 

wpływających na tą średnią. Zdaniem radnego należy dokładanie wyliczyć średnią pensji w całym zakładzie. 
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Radny wyraził zdziwienie, biorąc pod uwagę przedstawioną przez Panią Skarbnik średnią wynagrodzeń w 

spółce, że Pani Skarbnik odeszła z wodociągów i podjęła pracę w Urzędzie Miejskim.  

 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że należy wziąć pod uwagę, że tak wysokie zarobki są w spółce od kilku lat. 

Pani Skarbnik stwierdziła, że należy porównywać rzeczy porównywalne tzn. jeżeli do średniej krajowej jest 

brane pod uwagę wszystko to, co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to 

licząc średnią wynagrodzeń czy dochodów na pracownika w spółce również należy wziąć wszystko, co 

podlega opodatkowaniu niezależnie z jakiego źródła ten dochód jest osiągany. Pani Skarbnik stwierdziła, że 

nie jest przeciwko pracownikom spółki ale patrzy na tą sprawę z punktu widzenia pracowników 

„budżetówki”. Pani Skarbnik dodała, że przy konstrukcji projektu budżetu dokonano również cięć na 

wynagrodzenia, także szkołom, o czym Pani Skarbnik wspominała na posiedzeniach komisji m.in. z uwagi, 

iż nie widomo jak będzie się kształtował nabór od września. Pani Skarbnik poinformowała, że 

wynagrodzenia w szkołach są ustalone na „żyletkę” i ten wzrost jest  ściśle określony.      

 

Zastępca Burmistrza odniosła się do przedstawionej na wczorajszym posiedzeniu komisji informacji w 

sprawie  porównania wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie i MZWiK Sp. z o. o. w 

Złotowie (w l. 2016-2019). Zastępca Burmistrza podkreśliła, że należy porównywać rzeczy porównywalne, 

wartości przedstawione ww. informacji są sumami z PIT-ów, czyli wszyscy pracownicy Urzędu i wszyscy 

pracownicy spółki. Zastępca Burmistrza dodała, że porównanie dot. pracowników Urzędu, ponieważ zawsze 

Urząd jest na „cenzurowanym” oraz oba podmioty posiadają podobną liczbę pracowników. Chodziło o 

porównanie wzrostów rok do roku. Wzrost ten w spółce w porównaniu lat 2016/2017 wyniósł 16 %, w 

porównaniu lat 2017/2018 wyniósł 16% i w porównaniu lat 2018/2019 wyniósł 12%. Porównywalnie w 

Urzędzie Miejskim w latach 2016/2017 wzrost ten wyniósł 0,3%.  

                  

Radny Stanisław Wełniak odniósł się do ww. porównania wynagrodzeń. Według radnego przedstawiona 

informacja jest przykładem manipulacji, ponieważ chodzi o średnie wynagrodzenie miesięczne, a nie o 

fundusz płac. Radny stwierdził, że jeżeli w mieście byłoby o 10 etatów mniej, to te 3.216,789 zł by było o te 

10 osób mniej, czyli że średnia byłaby zdecydowanie wyższa niż obecnie. Zdaniem radnego porównywanie 

do fundusz płac nie ma najmniejszego sensu. Następnie radny odniósł się do przedstawionych wzrostów, 

które według radnego odzwierciedlają okres realizacji inwestycji przez spółkę od 2017 r. Radny stwierdził, 

że najprawdopodobniej w 2016 r. przyrost wynagrodzeń (brak danych z tego roku w informacji) był 

standardowy ustalony w ustawie budżetowej tzn. spółka podnosiła wynagrodzenia na podstawie danych z 

porozumienia związków zawodowych z rządem. Natomiast w latach 2016 i 2017 obejmuje okres, w którym 

rozpoczęła się dodatkowa działalność spółki, czyli realizacja inwestycji. Radny poinformował, że kiedy na 

posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu Pani Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie przedstawiała 

program realizacji tego zadania łącznie z dokumentem związanym z finansami tego programu i optowała za 

tym, żeby Rada objęła większe udziały i przekazała te środki do spółki na sfinansowanie tego zadania, to 

wówczas radny zadał Pani Prezes pytanie odnośnie udziału w tych 52,5 mln zł tzw. obsługi dla wykonawców? 
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Obsługa w każdym tego rodzaju projekcie oznacza pułap, którego nie wolno przekroczyć i który jest 

możliwy do wprowadzenia do budżetu tego projektu na sfinansowanie przyrostów wynagrodzeń. Radny 

poinformował, że na posiedzeniu komisji, na którym byli obecni: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Pani 

Skarbnik i radca prawny Urzędu, Pani Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie odpowiedziała, że jest 

to od 3 do 5%. Do projektu przygotowanego przez spółkę przyjęto 3%, czyli że od 50 mln zł 3% wynosi 1,5 

mln zł. Oznacza to, że jeżeli roczny fundusz płac wynosi 3,7 mln zł, to prawie 50% jest dodatkowego 

funduszu płac w tym, który skończy się wraz z zakończeniem realizacji projektu i jego rozliczeniem. Radny 

dodał, że pracownicy spółki są podwykonawcami tych firm, które wygrały przetargi i wykonują określone 

zadania na zlecenie tych firm za wynagrodzenie określone na podstawie stawek określonych w tych 

kosztorysach. Radny przyznał, że stawki określone w tym projekcie są bardzo wysokie, są 

ponadstandardowe, ale w ocenie radnego to zjawisko występuje prawie w każdym projekcie realizowanym 

za środki unijne. W związku z powyższym, dodając wynagrodzenie pracowników spółki do wynagrodzenia 

za ww. dodatkowe roboty, radny nie wie, czy są one wykonywane w godzinach pracy, czy jest to rozliczane 

przez spółkę, czy są to indywidualne umowy z pracownikami i wydzierżawienie sprzętu, ale są to dodatkowe 

dochody, które świadczą o wzroście tego wynagrodzenia średniego. Te dodatkowe dochody skończą się wraz 

z zakończeniem realizacji projektu. Radny wyraził ubolewanie skierowane do Zastępcy Burmistrza, Pani 

Skarbnik i radcy prawnego Urzędu, że jako członkowie rady nadzorczej spółki oraz Burmistrz, jako 

jednoosobowe zgromadzenie wspólników, posiadają pełną władzę nad tą spółką poprzez m.in. zatwierdzanie 

budżetu, przyjmowanie sprawozdań, podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków, a Zastępca 

Burmistrza przedstawia powyższą sprawę, jakby wcześniej nie miała on niej wiedzy. Radny podkreślił, że 

nie przyjmuje powyższych argumentów w tej sprawie przedstawionych przez Panią Skarbnik i Zastępcę 

Burmistrza.       

  

Zastępca Burmistrza odniosła się do danych zaprezentowanych w informacji nt. porównania wynagrodzeń. 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że ww. opracowanie porównujące wynagrodzenia pracowników spółki 

z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miejskiego zostało przygotowane na prośbę radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza. Wariant danych przedstawionych w informacji tzn. blokowy, obejmujący wszystkie kwoty z 

PIT-ów został wybrany w związku z uwagami radnego Henryka Golli na temat danych dot. wynagrodzenia 

średniego. Zastępca Burmistrza poinformowała, że jest wiadomym, że część tych dużych wzrostów wynika z 

realizacji inwestycji, tylko należy dodać dwie rzeczy tzn. podwyżki w spółce w tym czasie były znacznie 

większe niż w innych jednostkach. Zastępca Burmistrza dodała, że na posiedzeniach rady nadzorczej 

osobiście „awanturowała” się w powyższej kwestii i zwracała uwagę, że roczny wzrost o 5% jest za duży. 

Kontrola wykazała, że te 5% to był tylko jeden koszyk, przy czym istniał jeszcze drugi koszyk, którego 

kierownictwo spółki nie nazywało „płacami” plus trzeci koszyk zawierający właśnie inwestycje. Zastępca 

Burmistrza podkreśliła, że w momencie kiedy stwierdzono ww. fakty uznano, że nie chodzi o to, że zarząd 

spółki zadziałał niezgodnie z prawem, zarząd spółki w tej sprawie zadziałał niezgodnie z interesem 

właściciela. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w momencie kiedy w spółce zaczął działać nowy zarząd 
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wynagrodzenia były niskie i podniesienie wynagrodzeń pracowników było sprawą uzasadnioną. Natomiast 

w pewnym momencie, trudno oszacować w którym, ten wzrost był niezgodny z interesem właściciela. W 

momencie przeprowadzenia kontroli, rada nadzorcza wykorzystała swoje uprawnienia i zahamowała ten 

wzrost i w tej chwili nie ma możliwości, aby ten wzrost dalej następował. Zastępca Burmistrza stwierdziła, 

że sprawa wysokości płac budzi zawsze kontrowersje, jednak są one wyznacznikiem sytuacji finansowej 

danego podmiotu. W ocenie Zastępcy Burmistrza spółka finansowo „stoi świetnie”. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że z poziomu kapitału w wysokości 16 mln zł w 2014 r. spółka obecnie dysponuje kapitałem 

w wysokości 39 mln zł, co wpływa na zwiększenie możliwości finansowych spółki. Kiedy spółka zaciągała 

samodzielnie kredyt, to jej kapitał był dwukrotnie niższy niż obecnie. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że 

ww. argumenty zostały wzięte pod uwagę proponując wycofanie wkładu 5 mln zł podczas październikowej 

sesji. Zastępca Burmistrza odnosząc się do tej sesji i propozycji wycofania tego wkładu poinformowała, że 

nie była wówczas obecna na sesji, jednak nie zamierza zdejmować z siebie odpowiedzialności z tego tytułu, 

ponieważ reprezentuje Burmistrza. Zastępca Burmistrza dodała, że nie jest w stanie stwierdzić dlaczego 

radni nie zostali faktycznie i dokładnie poinformowani o ww. propozycji i dodała, że być może to jest istotą 

problemu. Zastrzegła jednak, że nie było to działanie zamierzone. To było podstawą podjęcia ww. decyzji tzn. 

w związku z tym, że spółka nie do końca pilnowała interesu właściciela, w związku ze sporą podwyżką 

czekającą mieszkańcom w ramach zwiększenia amortyzacji z tytułu realizacji projektu oraz niezłą kondycją 

finansową spółki, coraz tańszymi kredytami, sprawą podstawowej gospodarności jest przeznaczenie tej 

transzy wkładu na inwestycje miejskie. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że nie rozumie stanowiska części 

radnych w ww. kwestii i nie uznawania przytoczonych argumentów takiego działania. Zastępca Burmistrza 

poinformowała o stanowisku Burmistrza  w tej sprawie po przeprowadzonej analizie: spółka jest w dobrej 

kondycji finansowej i poradzi sobie bez tego wkładu, inwestycja realizowana przez spółkę nie jest zagrożona 

a środki z tego wkładu mogą zostać przeznaczone na miejskie inwestycje.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do sprawy kondycji finansowej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie i 

wkładu 5 mln zł z budżetu miasta ma realizację inwestycji przez spółkę. Radny powtórzył, już po raz 

czwarty, że był czas na przedstawienie argumentów i informacji w tym zakresie. Kontrola właścicielska 

odbyła się na przełomie 2019/2020. Materiałów z kontroli nikt z radnych nie widział. W ocenie radnego, 

jeżeli tak duże środki były przeznaczane na wynagrodzenia, to miasto powinno podjąć odpowiednie 

działania wcześniej monitorując tą sytuację, tymczasem radni o tym nie wiedzieli. Radny wyraził swój 

pogląd na tą sprawę, że Rada Miejska jest cyt. „zakładnikiem układów pomiędzy wodociągi prezes a radą 

nadzorczą”. Zdaniem radnego na październikowych posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej powinni 

być obecni Prezes Zarządu i Przewodnicząca Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, Burmistrz, 

Pani Skarbnik i wyjaśnić tą sprawę oraz ustalić wysokość ostatniej transzy wkładu finansowego. W ocenie 

radnego informacje te ukrywa się cyt. „później nagle robi się szum i się śmieją, że radni nie czytają, dla nas 

jest to tak, jakby ktoś komuś dał w twarz”. Radny stwierdził, że kontrola właścicielska w spółce powinna 

być przeprowadzona wcześniej, co najmniej w 2017, 2018, 2019. W ocenie radnego obecnie na sesji nie 
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zostanie ustalony kompromis odnośnie projektu budżetu, ponieważ jego wypracowanie z udziałem 

Burmistrza wymaga czasu i dodatkowych spotkań z uwagi na wysokość spornej kwoty tzn. 5 mln zł. W 

związku z powyższym radny dodał, że zawsze sesję można przerwać w celu przeprowadzenia dalszych 

dyskusji w tym temacie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że w przypadku obniżenia wynagrodzeń w spółce, część 

pracowników mogłaby zostać zatrudniona przez prywatny sektor, ponieważ fachowcy są poszukiwani na 

rynku. Radny dodał, że w tej sprawie należy zaznaczyć wzrost najniższego krajowego wynagrodzenia, od 

stycznia 2021 r. wysokość ta ma wynosić 2,8 tys. zł. Radny stwierdził, że na wzrost wynagrodzeń ma wpływ 

realizacja inwestycji, o czym w swojej wypowiedzi wspomniał radny Stanisław Wełniak. Tym samym po 

zakończeniu jej realizacji ten wzrost automatycznie spadnie. W ocenie radnego ten proces dokona się w 

ciągu najbliższego roku lub dwóch lat. Radny stwierdził, że Burmistrz nieraz podkreślał, że nie jest za tanimi 

pracownikami, ponieważ każdego pracownika należy szanować, odpowiednio wynagradzać i że nie jest też 

za tanim urzędem cyt. „ale wy chcecie zrobić z pracowników MZWiK-u niewolników, bo chcecie żeby oni 

za darmo pracowali, jeżeli uważacie, że ich średnia jest za wysoka”. Radny poinformował, że sprawdził 

zarobki pracowników Urzędu na podstawie dostępnych oświadczeń majątkowych na BIP i żaden ze 

sprawdzonych przez radnego nie zarabia mniej niż 6 tys. zł. Radny zadał pytanie, jaka jest średnia 

pracowników Urzędu Miejskiego, skoro żaden z pracowników nie zarabia poniżej 6 tys. zł a średnia jest 

niższa niż średnia w MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny dodał, że sprawdził oświadczenia 8 

pracowników Urzędu i żaden z nich nie zarabia poniżej 5 tys. zł. Pani Skarbnik poinformowała, że to 

akurat potwierdza fakt, ponieważ są pracownicy z wyższym wynagrodzeniem i niższym wynagrodzeniem i 

średnia w Urzędzie jest jeszcze niższa. Pani Skarbnik podkreśliła, że na BIP są zamieszczone oświadczenia 

majątkowe pracowników zarabiających najwięcej w Urzędzie tj. kierownictwo Urzędu i pracownicy 

wydający decyzje. Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że szeregowi pracownicy spółki też 

zarabiają dużo mniej. W ocenie radnego informacje na temat wynagrodzeń w spółce są zawyżone a zdaniem 

radnego pracownicy Urzędu cyt. „też za mało nie mają”.  

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że jest w posiadaniu dokumentacji z kontroli w MZWiK Sp. z o. o. w 

Złotowie i zaprosiła radnego Krzysztofa Koronkiewicza do swojego biura celem zapoznania się z tym 

materiałem. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że płace w spółce są niewielkim elementem całości tej sprawy 

tzn. dobrej kondycji finansowej spółki. Zastępca Burmistrza dodała, że nie chodzi o to, aby pracownicy 

zarabiali mniej. Miasto jako właściciel spółki jest zainteresowane jej dobrą kondycją finansową, do dobrej 

kondycji spółki należą także dobrze zarabiający pracownicy. Najistotniejszą kwestią jest podjęcie decyzji dot. 

dofinansowania spółki.  

 

Następnie Zastępca Burmistrza odniosła się do możliwości podjęcia na sesji uchwały budżetowej na rok 

2021. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że radni mają świadomość, że poprawki zaproponowane przez nich 

w tym kształcie nie mogą być wprowadzone do projektu budżetu i nie będą stanowiły budżetu, który może 
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zostać wysłany do RIO m.in. jest opinia prawna w tej sprawie, ponadto Pani Skarbnik wielokrotnie 

wypowiadała się w tej sprawie. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że w tej sytuacji są dwa wyjścia. Pierwsze 

to sprecyzowanie przez radnych zgłoszonych wniosków (dział, rozdział) do działu, rozdziału i paragrafu, co 

umożliwi Pani Skarbnik ich wprowadzenie do projektu budżetu i budżet zostanie uchwalony w kształcie 

zaproponowanym przez radnych. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że w takim kształcie 1/3 środków na 

inwestycje w 2021 r. zostanie przekazana do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Natomiast drugie rozwiązanie 

polega na zorganizowaniu kolejnego spotkania w sprawie ustalenia kompromisowej wersji budżetu poprzez 

sprecyzowanie priorytetów obu stron. Zastępca Burmistrza odniosła się również do wpływu radnych na 

budżet w trakcie roku budżetowego i dodała, że ostatnie słowo ma ustawodawca, który tak skonstruował 

przepisy prawne w tym zakresie. Zastępca Burmistrza przedstawiła po raz kolejny priorytety Burmistrza, 

chodzi o wyeliminowanie zagrożenia w zakresie wydatków bieżnych w ramach funkcjonowania 

administracji oraz o racjonalne wydatkowanie środków. W kwestii racjonalności podstawową kością 

niezgody jest sprawa wkładu dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. W ocenie Zastępcy Burmistrza powyższe 

rozwiązania być może doprowadzą do tego, że budżet na 2021 rok zostanie uchwalony.  

 

Rady Stanisław Wełniak stwierdził, że problem w tych rozbieżnościach polega na dwóch sprawach. Po 

pierwsze, czy wkład w wysokości 5 mln zł zostanie przekazany do MZWiK Sp. z o. o.? Radny podkreślił, że 

radni stoją na stanowisku przekazania tych środków do spółki i nie ustąpią z tego stanowiska. Radny dodał, 

że skoro wcześniej Rada zadecydowała o przekazaniu tych środków, to teraz nie może się z tego wycofać. 

Zdaniem radnego nie można tak istotnych decyzji zmieniać pod wpływem chwili, to są  istotne elementy 

funkcjonowania samorządu i finansów samorządu, a wodociągi są istotnym elementem tego samorządu. 

Radny dodał, że w powyższej sprawie nie będzie dyskutować. Druga sprawa dot. wydatków bieżących. 

Radni zaproponowali zmniejszenie ogólnej kwoty wydatków administracji miasta w wysokości 5,5 mln zł o 

kwotę 100 tys. zł tj. niecałe 2% obniżki. Radny dodał, że w projekcie budżetu został zaproponowany wzrost 

wydatków na administrację o 3,8%, czyli de facto oznacza to zwiększenie tych wydatków w porównaniu 

roku 2020 do 2021 o 1,5%. Kolejnym tematem jest kwota 100 tys. zł zapisana w administracji w dziale i 

rozdziale 75075 na promocję. Zdaniem radnego z promocją jest totalny skandal, ponieważ nie można 

nazwać promocją występowanie Burmistrza w telewizji „Asta”, co kosztuje prawie 30 tys. zł. Gazeta (z 

wkładką informacyjną miasta), która leży w różnych punktach miasta kosztuje rocznie kolejne 30 tys. zł. 

Promocja Burmistrza nie jest równoznaczna promocja miasta. W tym zakresie propozycja radnych to 

zmniejszenie z kwoty 150 tys. zł do 50 tys. zł (obniżenie o 100 tys. zł). Kolejna propozycja dot. administracji 

publicznej na pozostałą działalność zadania zlecone w zakresie promocji miasta. Radny dodał, że są to 

zadania, które Burmistrz zleca najczęściej poza ogólnym konkursem w tzw. uproszczonym trybie na 

działania promocyjne, które te organizację będą realizować. Kwota na ta te zadania wynosi 150 tys. zł. Tym 

samym na promocję jest przeznaczonych ok. 300 tys. zł. Zdaniem radnego nie ma żadnego problemu w 

obniżeniu tych wydatków. Gospodarka mieszkaniowa i gospodarka gruntami tzn. wyceny nieruchomości, 

odszkodowania itp. Radny poinformował, że w zakresie odszkodowań poza planem być może miasto będzie 
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musiało wypłacić odszkodowanie p. Skotarczakowi, ale zdaniem radnego sprawę tą można zawsze załatwić. 

Radny zwrócił uwagę, że miasto nie ma przyjętego planu obszaru przy ul. Rogatki i przy ul. Mokrej, tym 

samym w ocenie radnego nie ma potrzeby planować takich środków. Radny poinformował, że radni 

zaproponowali z kwoty w wysokości 946 tys. zł przeznaczonej na ww. zadania obniżenie o 50 tys. zł tzn. o 

1,5%. W zakresie dotacji dla jednostek kultury, radni uzyskali konsensus, że w związku z trwającą pandemią 

nie ma potrzeby blokowania 300 tys. zł zaplanowanych na organizację EEF w roku 2021, ponieważ nie 

wiadomo, czy ta impreza się w ogóle odbędzie. W opinii radnego, jeżeli powstaną warunki do organizacji tej 

imprezy w ciągu roku, to do tego tematu zawsze będzie można wrócić i znaleźć środki na jej realizację. 

Kolejna propozycja radnych dot. zdjęcia kwoty 44 tys. zł na turniej husarski organizowany przez MZZ. 

Radny dodał, że z informacji przez niego uzyskanych wniosek dot. popularyzacji wiedzy historycznej a 

impreza ma przedstawiać zburzenie zamku złotowskiego, a husaria nie brała w tym wydarzeniu udziału. 

Radny Janusz Justyna poinformował, że on był wnioskodawcą tego przedsięwzięcia i wniosek nie 

obejmuje ww. informacji przedstawionych przez radnego Stanisława Wełniaka. Propozycja dot. inscenizacji 

związanej z miastem. Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka w obecnej sytuacji finansowej nie ma 

potrzeby przeznaczania środków na ww. imprezę. Ostatni punkt w zakresie propozycji zmian w wydatkach 

bieżących dot. działalności komunalnej, pozostała działalność, finansowanie zadań zieleni w mieście, w tym 

zatrudnienie osób bezrobotnych. Zdaniem radnego nie ma potrzeby, aby w takiej kwocie ponosić wydatki na 

te zadania. Dodatkowo wydatki na utrzymanie zieleni znajdują się w wydatkach MZUK Sp. z o. o. w 

Złotowie i wynoszą ponad 600 tys. zł, czyli łącznie na zieleń miasto wydaje ponad 1 mln zł i radny 

przytoczył opinię mieszkańców odnośnie panującego „bałaganu” w mieście. Radny dodał, że być może w 

powyższej kwestii przekazuje opinie skrajne, co nie zmienia faktu, że takie opinie pojawiają się wśród 

mieszkańców. Radny stwierdził, że nie jest dla niego zrozumiały opór Burmistrza przed przyjęciem 

propozycji zmian radnych, ponieważ zdaniem radnego nie burzą one żadnych istotnych elementów 

wydatków bieżących budżetu, pozwalają na racjonalne i prawidłowe gospodarowanie środkami zarówno, 

jeżeli chodzi o administrację i wszystkie inne jednostki organizacyjne gminy. Radny odniósł się do cięć w 

budżecie oświaty w 2021 w porównaniu do zgłoszonych przez szkołę oczekiwań. Radny dodał, że Pani 

Skarbnik poinformowała o obniżeniu środków na szkoły o kwotę 400 tys. zł. W podziale na poszczególne 

placówki oświatowe obniżenie to wygląda następująco: SP nr 3 o 200 tys. zł, SP nr 1 o 200 tys. zł, natomiast 

SP nr 2 o 0,0 zł. W ocenie radnego projektowanie budżetu nie odbywa się w ten sposób a radni w tym 

względzie nie mają informacji. Radny w związku z oświadczeniem Zastępcy Burmistrza oraz Pani Skarbnik, 

że decyzja co do przygotowania projektu budżetu, jak i WPF leży w gestii Burmistrza, który jest nieobecny i 

nie możemy poznać jego zdania oraz wypowiedzi Pani Skarbnik, że jeżeli Burmistrz poleci jej wykonanie 

tego zadania, to dostosuje się do tego polecenia i wykona te projekty zgodnie z zasadami, które podobno 

wymaga RIO, zgłosił wniosek formalny o następującej treści: 

„Wobec nieprzygotowania przez Burmistrza Miasta dokumentów w sprawie zmian w projektach WPF i 

budżetu na rok 2021, zgłoszonych i przyjętych przez Komisje Rady, a tym samym nie wypełnienie § 6 ust. 2 

uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XX.171.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad 
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projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów, Rada Miejska postanawia przerwać obrady sesji i 

zobowiązać Przewodniczącego Rady do ustalenia terminu wznowienia posiedzenia, po uzyskaniu 

odpowiednich materiałów od Burmistrza Miasta. Poprawione materiały muszą spełniać wymogi cytowanego 

wyżej przepisu uchwały”. 

 

Radny Stanisław Wełniak przypomniał proces opracowywania projektu uchwały w sprawie trybu prac nad 

projektem budżetu miasta, który trwał rok. Projekt przygotowała komisja doraźna Rady Miejskiej i projekt 

ten uzyskał pozytywną opinię zewnętrznego radcy prawnego, uchwała została podjęta i nie została 

zakwestionowana przez RIO. Radny przytoczył zapis §6 ust. 1 „Burmistrz  Miasta Złotowa najpóźniej na 3 

dni przed terminem  sesji Rady Miejskiej w Złotowie powiadamia wnioskodawców poprawek o ich 

przyjęciu proponując na piśmie autopoprawki lub o ich odrzuceniu wraz z uzasadnieniem o ich odrzuceniu.”. 

Radny poinformował, że zmiany zaproponowane przez radnych zostały zgłoszone przed terminem tj. na 7 

dni przed terminem sesji. W ocenie radnego Burmistrz celowo w swojej odpowiedzi w sprawie 

autopoprawek pomieszał poprawki radnych z własnymi autopoprawkami i nowymi zadaniami do projektu 

budżetu. Zdaniem radnego tego rodzaju działanie jest niedopuszczalne, ponieważ to oznacza, że radni z tego 

dokumentu nic nie wiedzą. Odpowiedź Burmistrza powinna odnosić się tylko do zmian zaproponowanych 

przez radnych. Natomiast ww. uchwały §6 ust. 2 mówi „Wnioski o których mowa w § 5 niniejszej uchwały 

nie uwzględnione w autopoprawkach Burmistrza Miasta Złotowa w uzasadnieniu o ich odrzuceniu określają 

właściwą klasyfikację budżetową, konieczną spójność uchwały budżetowej z załącznikami i powiązania z 

Wieloletnią Prognozą Finansową”. Radny stwierdził, że RIO nie będzie miało podstaw do uchylenia tej 

uchwały, ale dla pozytywnego obrazu samorządu miasta Złotowa, który jest burzony w RIO, u Wojewody i 

w innych instytucjach i aby uzyskać porozumienie w przedmiocie projektu budżetu oraz aby Burmistrz 

zdecydował się na przygotowanie przez Panią Skarbnik autopoprawki i wnioski zgłoszone przez komisje, 

aby były one zgodne ze wszystkimi dokumentami projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i  WPF należy 

przegłosować ww. wniosek.                          

 

Zastępca Burmistrza zapewniła radnego, że przy opracowywaniu odpowiedzi na zgłoszone przez radnych 

propozycje zmian, złożoną zgodnie z procedurą określoną przez ww. uchwałę analizowane były punkty 

zawarte w § 6 cyt. uchwały i staraliśmy się spełnić wszystkie zapisane tam wymogi. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że na punkt 3 cytowany przez radnego została udzielona odpowiedź w materiale Burmistrza 

w sprawie autopoprawek przekazanym radnym i dodała, że chyba nikt z radnych nie przeczytał tej 

odpowiedzi. Następnie Zastępca Burmistrza przytoczyła część ww. materiału: „Jednocześnie mając na 

uwadze zapisy §6 ust. 2 uchwały, informuję, że niemożliwe jest określenie właściwej klasyfikacji 

budżetowej dla odrzuconych wniosków ze względu na brak wskazania przez poszczególne komisje Rady 

pełnej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do zaproponowanych zmian obniżenia wydatków bieżących. Z 

tych samych powodów nie jest również możliwe zapewnienie koniecznej spójności uchwały budżetowej z 

załącznikami. Odnośnie powiązania z WPF należy stwierdzić, iż w przypadku przegłosowania przez Państwa 

wszystkich poprawek zmianie ulegną następujące pozycje dla roku 2021: 2.1, 2.2, 10.1, 10.1.2. oraz 
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opcjonalnie: 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 8.1 do 8.4.1 itd. Zmianie ulegnie również załącznik nr 2 do WPF”. Zastępca 

Burmistrza stwierdziła, że jeżeli radni zamierzają przeforsować swoje zmiany, to wystarczy że do działu i 

rozdziału dopiszą paragraf np. w dziale i rozdziale dot. administracji znajdują się następujące paragrafy: 

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz bezosobowe z pochodnymi; zakup usług remontowych, 

pocztowych, zdrowotnych i telekomunikacyjnych; zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii; szkolenia 

pracowników; pozostałe. Zastępca Burmistrza zwróciła się do radnych z prośbą o określenie, z którego z ww. 

paragrafów ma zostać zdjęte 100 tys. zł i to zostanie zrobione. Wówczas podjęta uchwała będzie na tyle 

pełna, że Pani Skarbnik będzie ją mogła wykonać. Zastępca Burmistrza poinformowała, że uchwała 

budżetowa nie składa się tylko z części opisowej ale również z załączników/tabel opracowywanych przez 

Panią Skarbnik, które są przygotowywane w programie komputerowym „BESTI@”. Tym samym Pani 

Skarbnik nie może zapisać jednej kwoty na poziomie rozdziału, a w paragrafach będą inne kwoty. Radny 

Stanisław Wełniak zwrócił się do Pani Skarbnik o udostepnienie radnym programu „BESTI@”. Pani 

Skarbnik stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ w załączniku nr 2 są zawarte te dane. Zastępca 

Burmistrza ponowiła prośbę o wskazanie konkretnego paragrafu na wydruku projektu, w którym ma zostać 

skreślona ww. kwota 100 tys. zł i wówczas projekt będzie się zgadzać. Radny Stanisław Wełniak stwierdził, 

że radni nie są ekonomistami czy księgowymi, radni wskazują tylko swoje oczekiwania jeżeli chodzi o 

stroną ekonomiczną budżetu. Zastępca Burmistrza poprosiła o wskazanie tylko do paragrafu.  

 

Zastępca Burmistrza odniosła się do cięć w wydatkach dot. oświaty na rok 2021. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że różnica w projekcie budżetu w porównaniu do wniosków (zapotrzebowania) złożonych 

przez szkoły wynika z tego, że w tym roku Urząd mógł zweryfikować budżety szkół w programie 

komputerowym, w którym szkoły opracowują arkusze. Szkoły przedstawiły swoje propozycje, które zostały 

przeliczone. Zastępca Burmistrza dodała, że w ww. programie jest możliwe przeliczenie tylko kosztów 

osobowych. Zastępca Burmistrza poinformowała, że o ile wyliczenie SP nr 2 zgadzało się z wyliczeniem 

Urzędu wykonanym na podstawie tego programu, to propozycje przedstawione przez SP nr 1 i SP nr 3 

okazały się wyższe o kwoty 200 tys. zł i 400 tys. zł niż z wynikało to z wyliczeń programu. Tym samym 

zapotrzebowanie tych szkół zostało zmniejszone do wyliczeń programu, stąd wynika ta różnica wyliczona na 

podstawie tego narzędzia weryfikacji.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że szkoły wykonały obliczenia na tym samym programie i nie 

były one spójne z wyliczeniem Urzędu Miejskiego, ponieważ kwoty, które zostały zredukowane nie były 

małe tj. 200 tys. z i 400 tys. zł. Radny dodał cyt. że „na pytanie, jak to rozliczyć itd. padła odpowiedź, że 

trzeba sobie radzić, to padło z Urzędu Miasta”. Radny dodał, że księgowość szkół samodzielne podejmuje 

decyzje co do realizacji poszczególnych wydatków, kolejności i wielkości ich realizacji. Radny sceptycznie 

odniósł się do wyliczeń Urzędu Miejskiego w związku ze składanymi w ciągu roku wnioskami 

poszczególnych szkół o zwiększenie planu. Radny stwierdził, że nie wie, czy szkoły się mylą w swoich 

wyliczeniach, ponieważ ich zapotrzebowanie jest zaniżane ale, zdaniem radnego, na pewno myli się w 

swoich wyliczeniach Urząd skoro w ciągu roku zwiększane są środki na szkoły, co kilka miesięcy w 
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wysokości kilku, kilkunastu tys. zł. W ocenie radnego obecna sytuacja związana z pandemią wpływa na 

poczynienie oszczędności w zakresie działalności szkół, jednak w związku z powrotem dzieci do szkół np. w 

połowie stycznia sytuacja finansowa zmieni się i szkoły znowu mogą mieć problemy z pokryciem 

wszystkich wydatków. Ponadto nie są znane kwoty rocznego zdrowotnego i innych świadczeń, na które 

szkoły powinny mieć zabezpieczone środki. Zdaniem radnego, nie można zmniejszać planów szkół (cyt. 

„zabierając im”) i w odpowiedzi mówić cyt. „że mają sobie sami radzić, tak samo my może w tym 

momencie powiedzieć, my wam zabieramy i sobie radźcie”.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do wniosku radnych w sprawie propozycji zmian w zakresie 

wydatków na promocję. Radny dodał, że radni chcieliby mieć wpływ na wydatkowanie tych środków i nie 

chcą być zaskakiwani niektórymi z tych wydatków. Radny przytoczył przykład zamieszczonej na BIP oferty 

na realizacje zadania publicznego nr 1 na krzewienie kultury pn. „Złotowskie Spotkania Muzyczne” w 

kwocie 10 tys. zł. Radny zadał pytanie, z jakich środków to zadanie zostanie sfinansowane? Zastępca 

Burmistrza poinformowała, że w tym przypadku chodzi o środki z programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w ramach art. 19a tj. uproszczonego trybu pozakonkursowego. Radny zadał pytanie dot. 

różnicy ww. oferty z ofertą na realizację koncertu pn. „10 kolęd dla Przyjaciół” również w kwocie 10 tys. zł. 

Radny dodał, że łącznie 20 tys. zł zostało przeznaczone na realizację ww. zadań. Zdaniem radnego oba ww. 

zadania są praktycznie takie same w swoim zakresie m.in. ich opisu, organizatora, a jedyna różnica polega na 

udostępnieniu linku do koncertu na kanale YouTube. Radny stwierdził, że zna wiele stowarzyszeń, które aby 

otrzymać środki z Urzędu Miejskiego, w kwocie 2 czy 4 tys. zł, muszą składać „elaboraty” i rozliczyć się z 

realizacji zadania. Natomiast w ww. podanym przypadku za opis zadania wykonany 2 kartkach jest 

przyznane w sumie 20 tys. zł. Radny podkreślił, że radni nie posiadają informacji na temat liczby podobnych 

zleconych zadań. W ocenie radnego właśnie tego rodzaju przykłady wydatków promocyjnych powodują, że 

radni chcieliby o tych wydatkach posiadać wiedzę.  

 

Przewodniczący zakończył dyskusję w tym punkcie i o godz. 18.40 zarządził przerwę techniczną w celu 

wprowadzenia zgłoszonego przez radnego Stanisława Wełniaka wniosku do systemu głosowań. Po 

zakończeniu przerwy o godz. 18.55 obrady zostały wznowione.          

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Stanisława Wełniaka o 

następującej treści:  

„Wobec nieprzygotowania przez Burmistrza Miasta dokumentów w sprawie zmian w projektach WPF i 

Budżetu na rok 2021, zgłoszonych i przyjętych przez Komisje Rady, a tym samym nie wypełnienie par. 6 

ust.2 Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XX.171.2020 z dnia 28.08.2020 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów, Rada Miejska postanawia przerwać obrady sesji i 

zobowiązać Przewodniczącego Rady do ustalenia terminu wznowienia posiedzenia, najpóźniej do 

30.12.2020 r., po uzyskaniu odpowiednich materiałów od Burmistrza Miasta. Poprawione materiały muszą 

spełniać wymogi cytowanego wyżej przepisu uchwały.”. 
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Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania ww. wniosku udzielił głosu radnemu Krzysztofowi 

Koronkiewiczowi.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do sesji październikowej, na której zdjęto z WPF wkład 

finansowy w wysokości 5 mln zł dla MZWiK Sp. o. o. w Złotowie. Radny zadał pytanie, dlaczego Pani 

Skarbnik nie znalazła czasu na przyjście na sesję i wytłumaczenie radnym tego działania? W odpowiedzi 

Pani Skarbnik poinformowała, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały. Pani Skarbnik 

odniosła się do przygotowywanych materiałów na posiedzenia komisji i sesje i stwierdziła, że radni często 

nie wyrażają woli wysłuchania wyjaśnień Pani Skarbnik, przykładami są przygotowane prezentacje w 

związku z informacją na temat podsumowania roku 2019 oraz podsumowanie półrocza 2020. Pani Skarbnik 

dodała, że jest obecna na posiedzeniach komisji i na sesji i jest zawsze w stanie udzielić wyjaśnień na 

pytania radnych odnośnie przedstawionych materiałów. Pani Skarbnik poinformowała, że podczas sesji 

październikowej wystąpiła sytuacja związana z zakończeniem prac w zakresie opracowywania wniosku w 

ramach Funduszy Norweskich. Pani Skarbnik dodała, że była chwilowo obecna na sesji, która odbyła się w 

trybie zdalnym, ponieważ przekazała informację otrzymaną z RIO w sprawie autopoprawki do uchwały w 

sprawie kredytu. Pani Skarbnik podkreśliła, że w razie jakichkolwiek wątpliwości była w dyspozycji  i 

mogła udzielić wyjaśnień na temat potencjalnych uwag zgłoszonych przez radnych. Pani Skarbnik dodała, że 

radni nie mogą jej winić za tą sytuację i nie może się ze swoją wiedzą narzucać. Pani Skarbnik zwróciła się 

do radnych z prośbą o nie robienie zarzutu z tej nieobecności.  

 

Pani Skarbnik odniosła się do swojej wypowiedzi w sprawie kondycji finansowej MZWiK Sp. z o. o. w 

Złotowie i poinformowała, że temat taryf powróci w pierwszym kwartale 2021 r. Pani Skarbnik wyraziła 

obawę, że taryfy zostaną ustalone na tak wysokim poziomie, że radni powołując się na dobro mieszkańców 

będą przeciwni jej wprowadzeniu. Pani Skarbnik dodała, że radni mają prawo ustalić dotację do wody i 

ścieków. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że gdyby na dzisiejszej sesji nie zostały przedstawione informacje 

dot. kondycji MZWiK Sp. z o. o., to radni mieliby pretensje do Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Pani 

Skarbnik. Pani Skarbnik dodała, że wówczas te pretensje byłyby słuszne. Pani Skarbnik poinformowała, że 

na dzisiejszej sesji przekazała radnym swoje przemyślenia dot. tej sprawy wynikające z sytuacji 

przedstawionej przez zarząd spółki, to o czym radni powinni wiedzieć. Pani Skarbnik jeszcze raz zapewniła, 

że służy radnym swoją wiedzą w zakresie zgłaszanych przez nich pytań i uwag. Radni w razie jakichkolwiek 

wątpliwości mogą się z Panią Skarbnik kontaktować, zarówno osobiście jak i telefonicznie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz jeszcze raz odniósł się do nieobecności Pani Skarbnik na sesji 

październikowej. Radny stwierdził, że brak wyjaśnienia wówczas tej sprawy wpływa na obecne problemy, 

„przepychanki” związane z przyjęciem projektu budżetu. Pani Skarbnik poinformowała, że w tamtym 

okresie zamykany był projekt w ramach Funduszy Norweskich, nad którym pracowali głównie Zastępca 

Burmistrza i insp. ds. pozyskiwania funduszy Urzędu Miejskiego w Złotowie przez 8 miesięcy. Do końca 

pozostało wówczas jeszcze opracowanie kwestii finansowej. Pani Skarbnik poinformowała, że okres 
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czasowy na zrobienie projektu i wciśnięcie go w ramy oparte o program komputerowy „BESTA@” wynosił 

tydzień i liczyła się wówczas każda godzina pracy. Pani Skarbnik dodała, że była w tym okresie całkowicie 

zaangażowana w opracowanie tego projektu, ponieważ nie chciała popełnić błędu przy wniosku, na którego 

przygotowanie zostało poświęcone kilka miesięcy i od którego zależy otrzymanie przez miasto 

dofinansowania w wysokości 33 mln zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że wówczas ta sprawa była 

najważniejsza. Pani Skarbnik poinformowała, że w zeszłej kadencji, była obecna na wszystkich 6 

posiedzeniach komisji przed sesją , które odbywały się w jednym tygodniu. Pani Skarbnik dodała, że nigdy 

nie unikała kontaktu z radnymi, czego radni nie mogą jej zarzucić oraz że z nieobecności na sesji 

październikowej jest wytłumaczona. Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do nieoficjalnych sygnałów, 

które do niego dotarły na temat wydania zakazów udzielania informacji o tej sprawie tj. o 5 mln zł wkładu 

dla MZWiK Sp. z o. o. nie tylko w stosunku do Pani Skarbnik ale i innych osób. Radny zadał pytanie, czy 

jest to prawdą (cyt. „że jest jakaś zmowa milczenia”)? W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że 

tego rodzaju sytuacji nie było. Pani Skarbnik jeszcze raz odniosła się do stanu finansów MZWiK Sp. z o. o. 

w Złotowie i wysokości wkładu finansowanego z budżetu miasta. Pani Skarbnik podkreśliła, ze spółka nie 

jest zagrożona COVID-19, sprzedażą, nie ma żadnego ryzyka działalności w przeciwieństwie do budżetu 

miasta, który traci dochody w przypadku spowolnienia gospodarki, radni muszą być tego świadomi.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do tematu poruszonego przez radnego Krzysztofa 

Żelichowskiego w sprawie oferty na organizację koncertu pn. „10 kolęd dla Przyjaciół”. Radny zastrzegł, że 

nie odnosi się do artystycznej strony tego koncertu, który jest społecznie pozytywnie odbierany w mieście. 

Radny zadał pytanie, czy Zastępca Burmistrza posiada informacje odnośnie składu zarządu stowarzyszenia, 

które organizuje ww. wydarzenie? Radny odniósł się do podanego adresu siedziby stowarzyszenia i 

stwierdził, że jest to chyba adres jednego z radnych. Radny dodał, że wkład własny w obu projektach wynosi 

po 100 zł, a dofinansowanie to kwota 10 tys. zł w projekcie. Oferta została złożona w dniu 9 grudnia br. a już 

w dniu 14 grudnia br. oferta była podpisana i zrealizowana. Radny porównał organizację tej imprezy w 

poprzednim okresie tj. bez ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, kiedy była scena, oświetlenie, 

publiczność. Wówczas wysokość otrzymanego dofinansowania wynosiła 10 tys. zł. Obecnie, kiedy imprezy 

odbędą się bez zaangażowania ww. sprzętu oraz udziału publiczności, tylko przez Internet to wysokość 

dofinansowania jest na takim samym poziomie tzn. łącznie za zorganizowanie dwóch wydarzeń została 

przyznana kwota 20 tys. zł. Radny dodał, że promocja tej imprezy odbędzie się przez cyt. „bardzo poważne 

źródła” takie jak Expres.tv i 77-400 Złotów. Zdaniem radnego większość mieszkańców nie zobaczy tego 

koncertu, a wysokość kosztów organizacji tej imprezy jest taka sama jakby koncert odbywał się na miejscy tj. 

przy zaangażowaniu ww. środków i sprzętu. Radny poinformował, że impreza odbędzie się jeszcze w 

Jastrowiu i Krajence. Radny przypuszcza, że koncert zostanie nagrany i odtworzony w Internecie, a 

organizator otrzymał środki z czterech źródeł. Radny stwierdził, że cyt. „tu już nie chcę mówić, że akurat 

kolega Piosik jest, ale cały czas organizatorem on chwali się, że jest on, także podejrzewam, że tutaj 

podpisywanie umowy jest taką małą dotacją dla, no chyba Pana radnego Piosika ”. Radny zadał pytanie, czy 
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ww. sytuacja jest zgodna z prawem? Radny dodał, że Urząd Miejski nie może podpisywać umowy i 

przekazywać finansów radnym. Radny stwierdził, że nie jest przekonany do tej sprawy i do tak szybkiego 

trybu jej załatwienia. 

 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że radny nie zna programu współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi, który Rada uchwala corocznie. Zastępca Burmistrza poinformowała, że istnieją dwa tryby 

przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe: konkursowy i tzw. 

„19a” (tryb „szybki”). W puli środków zagwarantowanych na określony rodzaj działalności jest 10% albo 

20%, które są przeznaczone na „19a” tj. tryb uproszczony. W trybie konkursowym jest określony termin 

składania oferty i tryb ten obejmuje roczną działalność organizacji, natomiast w trybie uproszczonym nie 

można tej oferty złożyć prędzej niż chyba na dwa tygodnie. Tryb ten wynika z ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie. Ofertę w trybie uproszczonym się publikuje w celu poddania jej oglądowi i nadzorowi 

społecznemu. W trybie 19a decyduje Burmistrz, który posiada w tym zakresie uprawnienia i jako dysponent 

środków gminy ma do tego prawo. W trybie 19a może się zgłosić każdy. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że 

jeżeli w tym trybie zgłosiłoby się 5 organizacji z pomysłami na imprezę, a zostałyby wybrane tylko 2 oferty, 

to wówczas zrozumiałaby wątpliwości radnych. Zastępca Burmistrza poinformowała, że zgłosiła się tylko 

jedna organizacja, której nie zna bliżej i dodała, że to organizacja składa ofertę i oceniana jest oferta, a nie 

organizacja. Zastępca Burmistrza poinformowała, że była akceptacja Burmistrza do tego, aby te imprezy się 

odbyły. Żadne inne imprezy nie były zaplanowane w tym okresie, więc dlaczego te zgłoszone imprezy nie 

miałby się odbyć. Radny Krzysztof Koronkiewicz zaproponował, aby to stowarzyszenie złożyło ofertę na 

organizację internetową EEF za 300 tys. zł.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że opis obu imprez w tych ofertach jest taki sam, tylko w jednej 

ofercie impreza nazywa się „I Złotowskie Spotkania Muzyczne”, a w drugiej ofercie „10 Kolęd dla 

Przyjaciół”. Zdaniem radnego jest to praktycznie ta sama impreza, którym przyznano dofinansowanie w 

wysokości 10 tys. zł na organizację każdej z nich.  

 

Radny Stanisław Wełniak zaproponował zamkniecie tej dyskusji stwierdzając, że wszyscy wiedzą o co 

chodzi. Zdaniem radnego cyt. „tak się nie robi, to podważa autorytet tutaj władzy, Burmistrza, Pani która 

podpisała ten dokument. Wszyscy wiedzą, że to jest po prostu dotacja dla Łukasza”. Radny przyznał, że 

radny Łukasz Piosik organizuje te imprezy z zaangażowaniem, jednak cyt. „on nie ma prawa tu wziąć 

złamanego grosza z tego budżetu”. Radny stwierdził, że nie ma takiego trybu, żeby przyznać radnemu 

pieniądze. Pomimo, że radny bezpośrednio o te środki nie występuje, to wszyscy w Złotowie wiedzą, że 

kolędy są związane z Piosikiem, tego nikt nie zaprzeczy. Radny dodał, że jeżeli cyt. „pieniądze idą na tą 

imprezę, to przecież każdy logicznie myślący złotowianin mówi: te pieniądze idą do Piosika”.  

 

W ocenie Zastępcy Burmistrza sprawa nie dot. ani imprezy ani radnego Łukasza Piosika. Według Zastępcy 

Burmistrza mamy tutaj do czynienia z dwoma zjawiskami. Zjawisko pierwsze cyt. „zrób a ja skrytykuję”, co 

jest „strasznie” łatwym podejściem. Zastępca Burmistrza dodała, że radni bez przerwy zajmują taką pozycję. 
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Natomiast druga sprawa dot. nieustannego naruszania przez radnych kompetencji organów gminy. Każdy 

organ gminy posiada swoje kompetencje. Dysponentem budżetu jest Burmistrz. Burmistrz decyduje o 

pewnych sprawach i cyt. „niech Pan Wełniak głośno powie mieszkańcom, że jak był Burmistrzem, to tego 

nie robił. No robił Pan to”. Radny Stanisław Wełniak poinformował, że budżet był przyjmowany na 

pierwszym posiedzeniu z wynikiem 15:0. Radny dodał, że nie wynikało to z tego, że pełnił wówczas funkcję 

Burmistrza, tylko z rozmowy na poważne tematy w mieście. Radny dodał, że wówczas nie było tak cyt. „że 

się Wełniak uparł, zmieniał zdanie co chwilę i nie przekonał radnych”. Radny stwierdził, że nigdy nie było 

takiej sytuacji, Pani Skarbnik dostała polecenie przygotowania propozycji zgłoszonych przez kluby radnych i 

indywidualnych radnych i przygotowywała je a radny nigdy jej tego nie zabraniał, pomimo tego, że z 

niektórymi wnioskami radny, jako ówczesny Burmistrz, się nie zgadzał. Zdaniem radnego zawsze należy 

dojść do porozumienia i mądrość 15 radnych jest większa jak 1 burmistrza.              

 

Zastępca Burmistrza odniosła się do treści zgłoszonego wniosku. Zastępca Burmistrza poinformowała, że 

to nie jest tak, że Burmistrz nie przygotował odpowiedzi zgodnie z § 6 ust. 2 cyt. wyżej uchwały, ponieważ 

wyjaśnienie w tej sprawie radnym przedstawił i to wyjaśnienie zostało uprzednio przeczytane. Zastępca 

Burmistrza jeszcze raz podkreśliła to, co podniosła w dyskusji, że aby Burmistrz mógł za pośrednictwem 

Pani Skarbnik przygotować materiały, to konieczne jest ze strony radnych doprecyzowanie wniosku. 

Zastępca Burmistrza dodała, że posiada opinię prawnika, z której wynika, że wnioski radnych zgłoszone do 

budżetu musiałyby być doprecyzowane do wskazania do paragrafu.           

 

Przewodniczący zakończył dyskusję w powyższym temacie. Następnie poddał pod głosowanie wniosek 

formalny zgłoszony przez radnego Stanisława Wełniaka. W wyniku przeprowadzonego głosowania ww. 

wniosek został przez Radę przyjęty 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach i zawiesił XXIV sesję zgodnie z ww. wnioskiem najpóźniej 

do dnia 30 grudnia 2020 r.  

 

 

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały wznowione w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 

15.00. Sesja odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W sesji 

wzięło udział 11 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska w Złotowie może obradować i 

podejmować prawomocne uchwały. Przewodniczący poinformował o nieobecności następujących radnych: 

Grzegorza Kolery (usprawiedliwiony), Łukasza Piosika, Stanisława Wełniaka (usprawiedliwiony). Do sesji o 

godz. 15.20 dołączyła radna Mariola Wegner, tym samym kworum Rady wyniosło 12 radnych.  

 

Obrady wznowił Przewodniczący, który powitał wszystkich radnych, Burmistrza Miasta Złotowa – p. 

Adama Pulita, Zastępcę Burmistrza - p. Małgorzatę Chołodowską, Skarbnika Gminy Miasto Złotów - p. 

Jadwigę Skórcz, Sekretarz Gminy Miasto Złotów – p. Aleksandrę Zachęć oraz radcę prawnego Urzędu 

Miejskiego w Złotowie – p. Pawła Tabora. 
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Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2021-2025 (kontynuacja)  

Burmistrz Miasta Złotowa dokonał omówienia dotychczasowych prac nad projektem budżetu na rok 2021 

celem ich uporządkowania i przedstawienia informacji na temat radnym oraz przede wszystkim 

mieszkańcom miasta Złotowa. Burmistrz odniósł się do specyfiki obecnego, trudnego 2020 r. (pandemia, 

stan epidemii) i jego znaczenia dla przeprowadzenia zamierzeń w roku 2021. Burmistrz przypomniał o 

złożeniu autopoprawki do projektu budżetu w odpowiedzi na wnioski w sprawie propozycji zmian do 

budżetu zgłoszonych przez komisje stałe Rady. Ponadto Burmistrz poinformował o wprowadzeniu na 

dzisiejszej sesji 2 kolejnych autopoprawek, które wynikają z wytycznych RIO. Autopoprawki wprowadzi 

Pani Skarbnik. Burmistrz dodał, że projekt budżetu na rok 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez RIO. 

Następnie Burmistrz odniósł się do zakresu swojej autopoprawki i poinformował, że w jej ramach zawarł w 

zasadzie wszystkie zgłoszone przez kluby radnych i niezależnych radnych zadania poza jednym tj. zadaniem 

dot. budowy ul. Kresowiaków, ponieważ ta budowa nie jest możliwa. Burmistrz podkreślił, że wprowadzając 

zadania do budżetu wziął pod uwagę realność ich wykonania a ul. Kresowiaków nie jest możliwa do 

zrealizowania na etapie wykonania, ponieważ należy rozpocząć proces dostępu do gruntów tj. 

wywłaszczania nieruchomości w celu uzyskania odpowiednio szerokiego pasa gruntu do zbudowania drogi 

zgodnej z normą. Burmistrz dodał, że właściciele nieruchomości nie wyrażają zgody na przekazanie gruntów 

pod tą inwestycję a powyższy proces wywłaszczania został już rozpoczęty. Tym samym w zakresie tego 

zadania można tylko zaplanować etap dokumentacyjny. Burmistrz poinformował, że resztę zadań 

zgłoszonych przez radnych przedstawił opinii publicznej w postaci zestawienia inwestycji. Burmistrz dodał, 

że przedstawił również uzasadnienie, w którym odniósł się do zadań ograniczonych czy wyłączonych przez 

radnych w ich propozycjach zmian, a które powinny zostać zrealizowane w 2021 r. Przykładem tego rodzaju 

zadania jest remont Amfiteatru (kwota 100 tys. zł), którego realizacja wynika z nakazu PINB w Złotowie i tą 

decyzję należy wykonać do maja 2021 r.         

  

 

W związku z wypowiedzią Burmistrza radny Krzysztof Żelichowski zwrócił uwagę, że obecnie 

procedowany jest punkt dot. projektu WPF na lata 2021-2025, a nie projektu budżetu. W odpowiedzi 

Burmistrz poinformował, że projekt WPF na lata 2021-2025 i projekt budżetu na rok 2021 są ze sobą 

dokumentami powiązanymi, tym samym punkt ten właściwy do przedstawienia założeń budżetowych. 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że obecny punkt dot. projektu WPF na lata 2021-2025 i dodał, 

że Burmistrz miał wcześniej czas na wypowiedzenie na temat projektu budżetu na rok 2021. Radny złożył 

wniosek w sprawie przejścia do głosowania. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o kontynuowanie 

wypowiedzi przez Burmistrza na temat projektu WPF na lata 2021-2025. Burmistrz poprosił Panią Skarbnik 

o wyjaśnienie kwestii powiązań obu dokumentów i konieczności debaty na temat projektu budżetu na tym 

etapie.  
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Pani Skarbnik poinformowała, że projekt budżetu na rok 2021 a w szczególności zadania, które są do 

przyjęcia jest sporny i niezależnie od wersji budżetu, który zostanie przez radnych uchwalony należy nanieść 

pewne poprawki do projektu budżetu. Pierwsza z poprawek wynika z opinii RIO, w której stwierdzono, że 

pewne dane dot. wysokości nadwyżki budżetowej, która została zaplanowana na lata 2022-2025, nie zostały 

powtórzone w kolumnie obok tzn. kwoty muszą być przeznaczone na spłatę planowanego kredytu. Pani 

Skarbnik podkreśliła, że jest to zmiana zasadnicza i niezależnie od kształtu uchwalonego budżetu należy ją 

wprowadzić. Natomiast druga poprawka, którą należy wprowadzić do WPF dot. uwagi zgłoszonej do 

projektu uchwały budżetowej, która wynika z błędnego wyliczenia przez MOPS w Złotowie kwoty 

wydatków przeznaczonych na obsługę świadczeń „500 plus”, co z kolei wiąże się z wysokością 

wynagrodzeń, które można na obsługę tego zadania przeznaczyć. Poprawka ta dot. kolumny 2.1.1. Pani 

Skarbnik podkreśliła, że niezależnie od kształtu budżetu, który zostanie uchwalony przez radnych, Burmistrz 

wnosi o to, aby projekt przedkładanego WPF zawierał te 2 autopoprawki.  

 

Przewodniczący zadał pytanie, czy ww. uwagi zostaną wprowadzone do projektu WPF? W odpowiedzi 

Pani Skarbnik poinformowała, że wyżej przedstawione uwagi Burmistrz Miasta Złotowa zgłasza jako 

oficjalną autopoprawkę do tego projektu. Pani Skarbnik dodała, że niezależnie od uchwalonego przez 

radnych projektu uchwały, te autopoprawki muszą zostać uwzględnione.   

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do projektu WPF. Radny stwierdził, że w ciągu 2 miesięcy i 2 dni 

Burmistrz już trzykrotnie zmienił stanowisko w zakresie najważniej sprawy tzn. dofinansowania dla MZWiK 

Sp. z o. o. w Złotowie. Radny poinformował, że najpierw Burmistrz zabrał te środki, później w pierwszym 

projekcie budżetu przesłanym do RIO wkład ten został uwzględniony, następnie w przedstawionych przez 

Burmistrza autopoprawkach dofinasowanie zostało wycofane. Radny stwierdził, że sprawa ww. 

dofinansowania jest najważniejszą punktem różnicy zdań pomiędzy radnymi a Burmistrzem. Radny 

poinformował, że wypowiada się w imieniu klubu radnych „Połączył nas Złotów” oraz radnych, którzy 

pracowali nad propozycjami zmian. Radny stwierdził, że pomimo próśb ww. radnych oraz ich uchwał nie 

zostało to zmienione tzn. kwota dofinansowania dla MZWiK Sp. o. o. w Złotowie nie została ujęta w 

projekcie WPF. Radny poinformował, że ww. radni są przeciwko przyjęciu przedłożonego projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025.     

 

Burmistrz odniósł się do sprawy wkładu finansowego dla MZWiK Sp. z o. o. Burmistrz stwierdził, że radni 

w tej sprawie byli bardzo zdeterminowani, wykazywali dużą troskę o poziom taryf, przewidywali różne 

niepotwierdzone dane i szacunki dot. wpływu tej inwestycji (której realizacja się kończy) i zaangażowania 

wkładu własnego na wysokość taryf. Burmistrz dodał, że w wyniku determinacji w tej sprawie radni podjęli 

uchwałę w sprawie WPF, w której ponownie uwzględniono ten wkład. Podjęta uchwała zgodnie z 

przewidywaniami i wcześniejszymi informacjami w zakresie możliwości jej zakwestionowania przez nadzór    

została uchylona. Burmistrz podkreślił, że było to dla niego sygnałem, że ten temat jest dla radnych bardzo 

istotny. Burmistrz poinformował, że w pierwszym projekcie przedłożonego budżetu kwota tego wkładu 
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została wprowadzona w celu uspokojenia radnych, że tego rodzaju rozwiązania są możliwe. Natomiast 

wprowadzając autopoprawkę Burmistrz dokonał zmiany (tj. wycofania wkładu z projektu budżetu), 

ponieważ, jak stwierdził, od początku był przeciwnikiem tego działania. Burmistrz dodał, że MZWiK Sp. o. 

o. w Złotowie znajduje się w doskonałej kondycji finansowej i nie ma potrzeby, aby miasto zaciągało kredyt 

i przekazało środki spółce, z uwagi na to, że miasto już zaciągnęło kredyt w wysokości 3,6 mln zł, natomiast 

spółka nie posiada takich zobowiązań. Burmistrz stwierdził, że gdyby zaszła taka potrzeba, to spółka może 

zaciągnąć kredyt bezpośrednio. Burmistrz poinformował, że istnieją inne formy uzyskania dodatkowych 

środków na realizację inwestycji przez spółkę np. w ciągu wspomnianych przez radnego Romana 

Głyżewskiego 2 miesięcy, Burmistrz zainicjował temat złożenia wniosku do Rządowego Programu 

Inwestycji Lokalnych. MZWiK Sp. .z o. o. w Złotowie zgodnie z koncepcją Burmistrza złożył wniosek w 

tym programie i jak wiadomo, środki z tego programu znajdują się dzisiaj na koncie. Burmistrz podkreślił, że 

jest to zmiana w tej sytuacji, ponieważ pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 mln zł przeznaczone na 

realizację inwestycji przez spółkę. Burmistrz zadeklarował, że kwota co najmniej 1 mln zł zostanie 

przekazana na dofinansowanie spółki. Burmistrz dodał, że jeżeli w przypadku uruchomienia 32 zadań 

zaproponowanych do realizacji w 2021 r. zostaną poczynione oszczędności wynikające z niższych ofert 

przetargowych, to jako jedyny organ mogący w ciągu roku modyfikować budżet, będzie inicjował takie 

działania, aby projekt realizowany przez spółkę nie był zagrożony. Burmistrz podkreślił, że na powyższą 

deklarację radni mogą liczyć.   

 

Burmistrz podkreślił, że obecnie nie ma potrzeby przekazania wkładu finansowanego do MZWiK Sp. o. o. 

w Złotowie. Jest to informacja, która została uzyskana w wyniku nadzoru nad pracą spółki oraz od członków 

rady nadzorczej. W tej sprawie jest również opinia biegłego rewidenta, który jest powoływany jako 

obowiązkowa czynność do analizy kondycji finansowej spółki. Burmistrz stwierdził cyt. „mamy też pełne 

potwierdzenie, że jest dobrze, w tej chwili spółkę stać na to”. Zdaniem Burmistrza w związku z powyższymi 

informacjami nie ma takiej potrzeby, aby kosztem inwestycji miejskich przekazać część środków do spółki. 

Burmistrz zwrócił uwagę na skalę tych inwestycji. Miasto może zrealizować zdania na kwotę ponad 15 mln 

zł. Burmistrz dodał, że obok tych inwestycji w ciągu roku zostanie wykonana przebudowa ul. Zamkowej, jak 

tylko zostanie otrzymane potwierdzenie o przyznanym na tą inwestycję dofinansowaniu. Burmistrz 

poinformował, że miasto Złotów zostało przewidziane do dofinansowania z innego programu rządowego, 

jest w tej sprawie informacja na piśmie, brakuje tylko zatwierdzającego podpisu premiera. W przypadku 

otrzymania potwierdzenia w tej sprawie zostanie zwiększony deficyt i łącznie budżet inwestycyjny miasta 

wyniesie ponad 15 mln zł. W ocenie Burmistrza w przyszłym roku na rynku będzie zapotrzebowanie 

inwestycyjne. Duża liczba inwestycji przewidzianych do zrealizowania w mieście będzie generowała duży 

popyt na usługi. W ten sposób lokalne firmy będą mogły wziąć udział w organizowanych przetargach. 

Zdaniem Burmistrza uruchomienie środków na inwestycje będzie miało wpływ na pomoc lokalnej 

przedsiębiorczości w odbudowaniu ich pozycji po okresie pandemii. Burmistrz złożył radnym deklarację, że 
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w przypadku pojawienia się oszczędności zostanie przeprowadzona analiza pod kątem przeznaczenia tych 

środków na dofinansowanie spółki MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz przypomniał o złożeniu wniosku w sprawie przejścia do głosowania nad 

projektem uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025. Radny odniósł się 

do wypowiedzi Burmistrza i stwierdził, że Burmistrz miał 2 miesiące czasu na rozmowę i przedstawianie 

deklaracji w tej sprawie. Radny dodał, że obecnie jest już na to za późno. Radny poinformował, że radni 

spędzili wiele godzin dyskutując nad stworzeniem projektu budżetu dobrego dla miasta i mieszkańców. 

Radny stwierdził, że cyt. „Pana w tym czasie nie było. Pan zasłonił się niestety dwiema kobietami, wysłał na 

pożarcie kobiety, a sam schował się”. Radny podkreślił, że obecnie nie ma sensu przeprowadzania rozmów w 

tym temacie, ponieważ ten czas już minął. Radny ponownie zaproponował przejście do głosowania.  

 

Przewodniczący w związku ze zgłoszonymi autopoprawkami Burmistrza Miasta Złotowa do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 o godz. 15.28 ogłosił 10 

minutową przerwę na wprowadzenie treści ww. autopoprawek do systemu głosowań. Przewodniczący o 

godz. 15.37 wznowił obrady sesji.                

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza Miasta Złotowa w 

brzmieniu:   

„Autopoprawka Burmistrza Miasta Złotowa do przedłożonego projektu uchwały  w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 dotycząca wprowadzenia 

następujących zmian: 

1. W związku z uwagą wskazaną w p. II uzasadnienia do uchwały Nr SO.0957/1/15/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 r., w kolumnie 3.1 

określa się, iż planowane nadwyżki budżetu w latach 2022 - 2025 zamierza się przeznaczyć na spłatę rat 

kredytów. 

2. W kol. 2.1.1 dla roku 2021 określa się poziom wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 

29.971.211,00 zł.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni 3 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących się” przyjęli 

ww. autopoprawki.  

 

Pani Skarbnik zwróciła uwagę na związek projektów WPF i budżetu w związku z propozycjami zmian w 

projekcie budżetu zgłoszonymi przez radnych. Pani Skarbnik zaznaczyła, że o powyższej sprawie 

informowała już radnych podczas pierwszej części sesji w dnia 16 grudnia br. Pani Skarbnik poinformowała, 

że wprowadzenie zmian w projekcie budżetu na rok 2021 będzie miało wpływ na kształt WPF na lata 2021-

2025. Pani Skarbnik przypomniała o załączniku nr 2, w którym jest wpisany wydatek związany z 

dofinansowaniem MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że jeżeli radni zamierzają  

dokonać zmian w projekcie uchwały budżetowej, to tym samym należałoby je uwzględnić w zmianach w 

WPF. Pani Skarbnik poinformowała, że projekty uchwał w sprawie WPF na lata 2021-2025 i budżetu na rok 
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2021 zostały przygotowane zgodnie z kompromisowymi poprawkami Burmistrza. Pani Skarbnik podkreśliła 

znaczenie/obowiązek zachowania spójności obu ww. projektów uchwał w przypadku wprowadzenia zmian 

przez radnych. Pani Skarbnik dodała, że w przypadku wprowadzenia przez radnych zmian zostanie 

zachwiana spójność dla roku 2020 w związku z podjęciem przez radnych na poprzedniej części sesji w dniu 

16 grudnia br. uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2020-2025. 

Pani Skarbnik podkreśliła, że radni w związku z możliwością wprowadzenia zmian w projekcie budżetu 

muszą mieć świadomość skutków w uchwale o WPF.   

 

Radny Stanisław Wojtuń,  w związku z niemożnością uczestnictwa w pierwszej części sesji w wyniku 

decyzji Przewodniczącego ustalającej jej tryb stacjonarny, poinformował, że do końca nie posiada wiedzy na 

temat projektu WPF na lata 2021-2025? Radny zadał pytanie, czy do ww. projektu uchwały zostały 

wprowadzone jakieś zmiany i czy sesja została przerwana przed procedowaniem tego punktu? Radny zadał 

pytanie, czy obecnie odbędzie się głosowanie nad projektem WPF na lata 2021-2025 przedłożonym przez 

Burmistrza wraz z wyżej przegłosowanymi autopoprawkami? W odpowiedzi Przewodniczący 

poinformował, że obecnie Rada podejmie uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 w wersji zaproponowanej przez Burmistrza wraz z 

przegłosowanymi autopoprawkami. Przewodniczący dodał, że podczas poprzedniej części sesji nie 

zgłoszono żadnych autopoprawek.     

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.     

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 wraz z wprowadzonymi autopoprawkami. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada nie podjęła ww. uchwały 8 głosami „przeciw” przy 3 

głosach „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.  

 

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok w materiałach dot. XXIV sesji 

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

Złotowie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że dyskusja w zakresie tego punktu została przeprowadzona w 

połowie grudnia br. podczas pierwszej części sesji. Poprawki zgłoszone przez Burmistrza zostały radnym 

przesłane i tym samym radny zaproponował przejście do głosowania nad projektem uchwały. Radny dodał, 

że jeżeli wyniknie taka potrzeba, to zgłosi powyższą propozycję w formie wniosku.  

 

Burmistrz podkreślił, że jest to bardzo ważny punkt i chciałby mieć świadomość, że radni głosując nad 

uchwałą budżetową posiadają pełną informację na temat tego projektu i intencji Burmistrza. Burmistrz 

stwierdził, że nie może sobie pozwolić na zarzuty skierowane pod adresem jego osoby odnośnie braku czasu 
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na przeprowadzenia rozmów w sprawie projektu budżetu. Burmistrz poinformował, że to radni zmienili 

zasady tworzenia projektu budżetu, które Burmistrz starał się w pełni wypełniać. Burmistrz dodał, że odnosił 

się do uwag i opinii komisji, radni zostali powiadomieni o jego stanowisku względem propozycji zmian 

zgłoszonych przez komisje w najszybszym możliwym terminie. Burmistrz podkreślił, że nie było jeszcze 

takiej sytuacji, aby do projektu budżetu zostało przyjętych 100% zadań zaproponowanych przez kluby 

radnych. Burmistrz poinformował, że w sprawie realizacji niektórych zadań zgłoszonych przez radnych, z 

racji doświadczenia w pracy w samorządzie, podjąłby dyskusję w zakresie sposobu ich wykonania lub 

oszacowanych kosztów. Burmistrz dodał, że przyjął te zadania do realizacji w 2021 r. i niektóre z nich 

zostały urealnione, tak aby w ciągu roku budżetowego można je było zrealizować. Przedłożony przez 

Burmistrza projekt budżet z autopoprawkami uwzględnia wszystkie, poza ul. Kresowiaków, zgłoszone przez 

radnych zadania inwestycyjne. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnych na temat braku czasu na 

dyskusję na temat projektu budżetu podczas dzisiejszej sesji oraz zarzutów radnych odnośnie absencji 

chorobowej Burmistrza w dniu 16 grudnia 2020 r. W ocenie Burmistrza przedłożony projekt budżetu nie 

będzie generował zastoju, pozwoli udzielić pomocy lokalnym przedsiębiorcom, poprawi bezpieczeństwo i 

warunki życia mieszkańców. Następnie Burmistrz przedstawił zadania nieuwzględnione przez radnych do 

realizacji w 2021 r., jak np. dokumentacja ul. Powstańców. Burmistrz poinformował, że chciałby udzielić 

wsparcia WZDW w realizacji przez tą instytucję inwestycji przy ul. Powstańców w postaci wkładu własnego 

polegającego na opracowaniu dokumentacji w celu wykonania przy tej ulicy bezpiecznej ścieżki rowerowej. 

Kolejną inwestycją, która nie uzyskała akceptacji radnych jest budowa kolejnego domu komunalnego przy ul. 

Polnej w kwocie 1,2 mln zł. W ocenie Burmistrza inwestycja ta wychodzi naprzeciw potrzebom 

mieszkańców. Burmistrz dodał, że dysponuje już dokumentacją techniczną tego zdania. Kolejny zadaniem 

kwestionowanym przez radnych jest wymiana starych „kopciuchów”, na realizację której Burmistrz 

zaproponował przeznaczenie kwoty 300 tys. zł w celu podłączenia 3 budynków do miejskiego systemu 

ogrzewania c.o. i tym samym likwidację znacznej liczby otwartych palenisk. Burmistrz podkreślił problem 

zadymienia miasta i realizacji wyznaczonego kierunku rozwoju jakim jest „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. 

Burmistrz poinformował, że propozycje radnych polegają na wycofaniu zadania dotacji na piece, którymi 

miasto wspierało mieszkańców przy wymianie starych pieców. Podobnie nie uzyskuje akceptacji radnych 

zadanie polegające na zagospodarowaniu skweru przy ul. Półwiejskiej, a temat ten od dawna jest poruszany 

przez mieszkańców tej części miasta. Kolejnym zadaniem kwestionowanym przez radnych jest budowa 

ścieżki rowerowej na Półwyspie Rybackim. Celem realizacji tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa 

ruchu pieszo-rowerowego w miejscu dużej aktywności mieszkańców, na terenie, na którym są zlokalizowane: 

otwarta siłownia, Street Workout Park, plac zabaw dla dzieci. Burmistrz dodał, że inwestycja zakłada 

oddzielenie ruchu rowerzystów i przybliżenie go bliżej brzegu jeziora poprzez m.in. wymalowanie pasa i 

podzielenie tej ścieżki. Burmistrz zadał pytanie, dlaczego nie uzyskało akceptacji radnych zadanie wymiany 

instalacji c.o. w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2? Burmistrz podkreślił, że nie można czekać na 

awarię tej instalacji i dopiero wówczas przystępować do realizacji tego zadania tj. opracowania 

dokumentacji technicznej, wyboru wykonawcy. Burmistrz dodał, że najprawdopodobniej do możliwej awarii 
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może dojść w czasie użytkowania tej instalacji, a nie w okresie wakacyjnym i wówczas wystąpi konieczność 

rozwiązania problemu z zapewnieniem dzieciom zastępczego lokalu. Burmistrz podkreślił, że powyższe 

zadania są istotne, uwzględniają w 100% postulaty radnych i są gwarancją rozwoju miasta. Burmistrz 

ponownie odniósł się do kwestii wkładu finansowego do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Burmistrz zapewnił 

radnych o nadzorze pracy spółek z udziałem miasta, a temat realizowanej inwestycji przez MZWiK Sp. z o. 

o. w Złotowie i wkładu własnego zostanie załatwiony w ciągu najbliższego roku poprzez wygospodarowanie 

więcej czasu na przygotowanie właściwych rozwiązań, tak jak to się stało w ciągu ostatnich 2 miesięcy, 

kiedy udało się pozyskać z zewnętrznego źródła 1 mln zł. Burmistrz poinformował, że istnieją kolejne 

narzędzia do zwiększenia zewnętrznego udziału w inwestycji spółki, aby obniżyć wysokość obciążenia tego 

zadania kosztem realizacji inwestycji miejskich. To obciążenie może się odbyć kosztem własnym spółki, 

spółka nie jest obciążona kredytem, obecnie posiada niewielką pożyczkę i cyt. „spokojnie jest w stanie to 

zrobić, a my będziemy w trakcie roku się przyglądać temu i pomagać”. Burmistrz zaapelował do radnych o 

przyjęcie przedłożonego projektu budżetu wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.  

 

Przewodniczący zadał pytanie Pani Skarbnik odnośnie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2021. W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że zostanie zgłoszona 

autopoprawka Burmistrza, która musi zostać przyjęta niezależnie od kształtu budżetu, który radni przyjmą. 

Pani Skarbnik nawiązała do swojej wypowiedzi odnośnie świadczeń wychowawczych i środkach na obsługę, 

co już zostało uwzględnione w WPF a wiąże się z uchwałą budżetową. Ponadto w załączniku dot. inwestycji 

Pani Skarbnik nie „zahaczyła” (ujęła) wydatku majątkowego na remont windy i w związku z tym jest 

poprawka w tym zakresie. Pani Skarbnik poinformowała, że od dnia 1 stycznia 2021 r. gmina nie posiada 

planu wieloletniego, ponieważ poprzednią prognozę radni przegłosowali w dniu 16 grudnia 2020 r. i uchwała 

ta przestanie obowiązywać w dniu 31 grudnia br. W związku z powyższym Pani Skarbnik zwróciła uwagę na 

podstawę do uchwalenia budżetu jednorocznego skoro jest to część składowa budżetu wieloletniego cyt. 

„proszę Państwa, to się wszystko tutaj rozjeżdża”. Pani Skarbnik stwierdziła, że nie znając dalszych 

zamierzeń radnych co do kształtu budżetu to po prostu jest obecnie nie do opracowania.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że Pani Skarbnik powinna poczekać na dalszy tok procedowania 

w zakresie punktu dot. uchwalenia budżetu i rozwiązanie tego problemu (cyt. „Pani się wyrywa przed 

szereg”). W odpowiedzi Pani Skarbnik podkreśliła, że informuje radnych o tym, iż jest już konsekwencja 

tego, że gmina nie posiada od pojutrza prognozy wieloletniej, dlatego te wszystkie zadania, które miały 

charakter wieloletni są w tej chwili zawieszone w próżni (będą zawieszone od 2 stycznia 2020 r.). W 

związku z tym, Pani Skarbnik nie wie, czy podjęta w tej sytuacji uchwała budżetowa będzie miała oparcie. 

 

Przewodniczący o godz. 15.56 zarządził przerwę w celu wprowadzenia zgłoszonej autopoprawki 

Burmistrza do systemu głosowań. Obrady zostały wznowione o godz. 16.04.  

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki zgłoszonej przez Burmistrza 

Miasta Złotowa o następującej treści:  
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„Autopoprawki Burmistrza Miasta Złotowa do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok:  

W związku z uwagami wskazanymi w p. III Uzasadnienia do uchwały Nr SO.0952/1/15/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 r.: 

1. W załączniku nr 2 w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” zgodnie z wnioskiem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie zmniejsza się koszty obsługi tego świadczenia 

(500+) do poziomu 0,85% otrzymanej dotacji na ww. cel, tj.: w paragrafie 4010 o kwotę 25.373 zł, 

zwiększając jednocześnie planowane wydatki o tę samą kwotę w paragrafie 3110. 

2. W załączniku nr 5 dodaje się zadanie pn.: „Dotacja celowa dla Złotowskiego Domu Kultury na 

częściową rozbiórkę amfiteatru” w kwocie 100.000 zł. Zadanie to ujęte zostało w załączniku nr 2 

przedłożonego projektu uchwały budżetowej w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 6220 oraz w 

załączniku nr 10, pominięto je jedynie w załączniku nr 5.” 

W wyniku przeprowadzonego głosowania ww. autopoprawka została przyjęta stosunkiem głosów 3 głosami 

„za” przy 2 głosach „przeciw” i 7 głosach „wstrzymujących się”.   

 

Radny Stanisław Wojtuń nawiązał do swojej nieobecności podczas pierwszej części sesji. Radny 

poinformował, że do pierwszej wersji projektu budżetu przesłanego do RIO Burmistrz złożył autopoprawki. 

Radny zadał pytanie na temat wersji projektu budżetu, która jest obecnie przedmiotem głosownia tzn. czy 

autopoprawki Burmistrza są jedynymi zmianami w pierwotnym projekcie uchwały budżetowej? Pani 

Skarbnik poinformowała, że w materiałach przesłanych radnym znajdował się nowy załącznik nr 5 

obejmujący inwestycje uwzględniające wszystkie propozycje radnych złożone do projektu budżetu z 

wyłączeniem kwoty wkładu do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że powyższa wypowiedź Pani Skarbnik jest nieprawdą albo 

„niecałkowitą” prawdą, ponieważ Pani Skarbnik powiedziała tylko o zadaniach dołożonych przez 

Burmistrza do projektu budżetu, a nie powiedziała o zadaniach, których Burmistrz nie uwzględnił.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Radny poinformował, że gdyby 

Burmistrz był obecny na posiedzeniach komisji i spotkaniach, czy podczas pierwszej części sesji to 

wiedziałby, że radni nie odrzucali inwestycji jak przedszkole i piece, tylko ich zamierzeniem było 

przesunięcie tych zadań na styczeń 2021 r. Radny dodał, że wówczas radni chcieli wprowadzić je do budżetu  

a środki na ich pokrycie miały pochodzić z obniżenia dotacji 5 mln zł dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie do 

4 mln zł w związku z otrzymaniem przez gminę 1 mln zł z dotacji Wojewody właśnie na realizację 

inwestycji przez spółkę. Środki te miałyby zostać zadysponowane na realizację zadań wymiany instalacji c.o. 

w przedszkolu oraz na wymianę „kopciuchów”. Zdaniem radnego Burmistrz nie posiada wiedzy na temat 

powyższych propozycji radnych i dodał, że wiedziałby o powyższych sprawach gdyby informacje z 

pierwszej części sesji zostały mu przekazane. Radny stwierdził, że cyt. „tylko brak wiedzy Panie Burmistrzu 

kosztuje, to u Pana jest właśnie największym problemem, że brak jest u Pana całkowitej wiedzy”.  

 

Zastępca Burmistrza odnosząc się do powyższej wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza 
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poinformowała, że uczestniczyła w posiedzeniu komisji i pierwszej części sesji. Zdaniem Zastępcy 

Burmistrza to radny wykazuje się brakiem wiedzy. Zastępca Burmistrza poinformowała, że projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021 (tzw. „uchwała 

intencyjna”) wprowadzona do porządku sesji przez radnych, mówiąca o potencjalnym wprowadzeniu do 

budżetu 3 inwestycji m.in. zadania wymiany instalacji c.o. w Publicznym Przedszkolu nr 2 oraz w sprawie 

pieców, została bardzo negatywnie oceniona przez radcę prawnego Urzędu Miejskiego. Zastępca Burmistrza 

dodała, że ten projekt nie ma racji bytu, jest kompletnie niepoprawny a tego typu wprowadzenie nowych 

inwestycji do uchwalonego budżetu mogłoby się odbyć dopiero w następnym roku i jest to kompetencja 

organu wykonawczego tj. Burmistrza. Zastępca Burmistrza zaproponowała, aby radny najpierw sam 

zapoznał się ze stanem faktycznym, a dopiero później zarzucał komuś niewiedzę albo nie przekazywanie 

informacji.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że niewiedzą jest to, że Burmistrz wprowadza opinię publiczną 

w błąd mówiąc, że radni zdjęli i nie chcą tych inwestycji i dodał, że jest to kłamstwo. Radny podkreślił, że 

radni chcą realizacji tych inwestycji poprzez środki z pomniejszonego wkładu finansowego dla MZWiK Sp. 

z o. o. w Złotowie w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 1 mln zł od Wojewody przeznaczonej na 

inwestycję spółki. Kwota 1 mln zł miałaby zostać przeznaczona na realizację 3 zadań: przedszkola, wymianę 

pieców i ul. Staszica. Radny dodał, że nikt z radnych nie był przeciwny ww. inwestycjom. Radni 

proponowali przyjęcie tych zadań do realizacji w styczniu 2021 r. jak tylko okaże się, że spółka otrzyma ww. 

dofinansowanie. Radny poprosił o inne rozumienie i przekazywanie informacje na temat tej sprawy i dodał, 

aby Zastępca Burmistrza nie wprowadzała wszystkich w błąd.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do prawnych aspektów związanych z projektem uchwały 

intencyjnej tzn. że intencja radnych, co do wprowadzenia tych inwestycji do budżetu nie może zostać 

wprowadzona w formie uchwały. Radny zaproponował ujęcie propozycji zawartych w tym projekcie w innej 

formie np. listu intencyjnego albo wyrażenia woli Rady. Radny dodał, że jeżeli te zadania do budżetu 

wprowadzi Burmistrz to cyt. „chwała mu za to”. Radni poinformował, że radni wyrażają zgodę na 

wprowadzenia tych zadań do budżetu w przypadku otrzymania przez miasto dofinansowania od Wojewody 

w wysokości 1 mln zł. Radny zgodził się z tym, iż nie można przyjąć ich intencji w formie uchwały do 

budżetu ale można wprowadzić jako wyrażenie woli radnych odnośnie wprowadzenia ww. inwestycji do 

budżetu i ich realizacji w 2021 r. pod warunkiem otrzymania ww. dofinansowania od Wojewody. Radny 

zaproponował zakończenie dyskusji w tym temacie i przejście do głosowania.  

 

Burmistrz stwierdził, że dyskusja w tym temacie jest potrzebna, ponieważ jest to najprawdopodobniej 

jedyne miejsce, gdzie ta wiedza jest obustronnie uzupełniania. Burmistrz podkreślił, że należy również 

dementować pewne nieprawdziwe przekazy. Burmistrz poinformował, że nie ma takiej możliwości, aby 

radni wykazywali jakąś intencję odnośnie wprowadzenia zadań do budżetu w przyszłym roku, ponieważ jest 

to wyłączna kompetencja organu wykonawczego gminy. Burmistrz stwierdził, że jeżeli radni mają wolę 
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zrealizowania tych inwestycji, to należy je wprowadzić obecnie do projektu budżetu i dodał, że te zadania 

znajdują się w przedłożonym przez niego projekcie budżetu. Następnie Burmistrz odniósł się do wypowiedzi 

Pani Skarbnik i podkreślił, że Pani Skarbnik nikogo nie wprowadziła w błąd, tylko poinformowała nad jakim 

budżetem radni głosują i mówiła, że kosztem MZWiK-u. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnego 

Krzysztofa Żelichowskiego o niedeprecjonowanie Pani Skarbnik, ponieważ radny mógł w emocjach nie 

zwrócić uwagi na wyjaśnienia Pani Skarbnik. Burmistrz odniósł się również do wypowiedzi radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza, który cyt. „rozpędza się w ocenach” i w celu wyjaśnienia kwestii związanych z 

projektem uchwały intencyjnej zwrócił się do Przewodniczącego o możliwość wypowiedzenia się w tej 

sprawie radcy prawnego.   

 

Radny Krzysztof Kulasek zwrócił uwagę, że prace nad kształtem budżetu trwały 2 miesiące. Z powodu 

problemów technicznych Przewodniczący przerwał wypowiedź radnego Krzysztofa Kulaska i przekazał głos 

radnemu Krzysztofowi Żelichowskiemu.    

 

Radny Krzysztof Żelichowskim odniósł się do wypowiedzi Burmistrza i Pani Skarbnik. Radny 

poinformował, że Burmistrz odniósł się tylko do wydatków majątkowych i nie wspomniał, że propozycje 

radnych obejmują również ograniczenie wydatków bieżących na administrację publiczną, promocję miasta. 

Radny stwierdził, że Burmistrz zwrócił uwagę tylko na wydatki majątkowe jak np. piece, ponieważ jest 

medialne i podkreślił, że radni również chcą realizacji inwestycji wymienionych w projekcie uchwały 

intencyjnej jak np. wymiana instalacji w przedszkolu i wymiana pieców. Radny podkreślił, że radni chcieliby 

posiadać wpływ na wydawanie pieniędzy przez Burmistrza w innych obszarach i o tym tj. o ograniczeniu 

wydatków bieżących ani Pani Skarbnik ani Burmistrz nie wspomnieli w odpowiedzi udzielonej radnemu 

Stanisławowi Wojtuniowi na jego pytanie o kształt budżetu.      

 

Radny Krzysztof Kulasek zaznaczył, że prace nad projektem budżetu trwały 2 miesiące, wzięły w nich 

udział komisje Rady i kluby radnych. Radny stwierdził, że Burmistrz dokładnie wiedział o stanowisku 

radnych i pomimo jego nieobecności podczas ostatnich spotkań jego stanowisko (autopoprawki) zostały 

radnym przekazane. Radny nie zgodził się ze stwierdzeniem Burmistrza odnośnie uwzględnienia w 

autopoprawkach wszystkich propozycji zmian radnych. Radny dodał, że radni od początku twierdzili, że 

należy dofinansować MZWiK s p. z o. o. w Złotowie w kwocie 5 mln zł, a potem w tej sprawie nastąpiło cyt. 

„zakręcenie, zagmatwanie”, z czym radni nie mogą się zgodzić. Radny stwierdził, że stanowisko zostało 

radnych zostało wcześniej ustalone i dlatego radni nie mogą przyjąć zgłaszanych w ostatnim momencie  

propozycji Burmistrza w takim kształcie. Zdaniem radnego wycofanie wkładu finansowego ze spółki nie 

było konsultowane z klubami radnych. Radny podkreślił, że nie było dyskusji w tej sprawie i nie zgodził się 

na takie stawianie tej sprawy.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała, że uchwała intencyjna będzie omawiana w kolejny 

punkcie porządku obrad i zaproponowała przejście do głosowania.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wniosków w sprawie propozycji zmian w budżecie przyjętych 
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przez komisje stałe Rady. Radny stwierdził, że jak rozumie obecny przebieg sesji, 2 kluby radnych tych 

wniosków nie złożą z uwagi na odrzucenie WPF na lata 2021-2025, tym samym zgodnie z tym scenariuszem 

zostanie również odrzucony projekt budżetu. Radny zadał pytanie o dalsze działania w zakresie przyjęcia 

budżetu na rok 2021. Zdaniem radnego nie ma potrzeby przekazywania kwoty 5 mln zł spółce MZWiK Sp. z 

o. o. w Złotowie. Radny stwierdził, że większość radnych zdaje sobie sprawę z powyższej kwestii. Radny 

podniósł sprawę zwrotu VAT w zakresie inwestycji realizowanej przez spółkę. Radny poinformował, że z 

informacji uzyskanych od Pani Skarbnik wynika, że spółka otrzyma zwrot VAT w kwocie ok. 9 mln zł. W 

ocenie radnego takie zadania jak: wymiana instalacji c.o. w przedszkolu, wymiana przyłączy c.o. w 

budynkach, czy dopłata do pieców są dużo ważniejsze niż cyt. „upieranie się”, aby zostawić 5 mln zł 

MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny dodał, że być może spółce będzie się należała dotacja ale na pewno 

nie w takiej wysokości. Radny stwierdził, że część radnych zgłaszających zmiany ma już wszystko ustalone, 

jeżeli chodzi o głosowanie nad projektem budżetu i jego wypowiedź i tak nie ma znaczenia, jednak 2 kluby 

radnych z tym problemem zostaną.  

 

Radny Maciej Zając nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia i prac nad projektem budżetu. 

Radny stwierdził, że jeżeli mamy taką wiedzy na temat dobrej kondycji finansowej spółki, to tą kwotę 5 mln 

zł wkładu można wykorzystać na realizację szeregu inwestycji miejskich służących mieszkańcom miasta w 

różnych jego częściach. Radny wyraził niezrozumienie dla działania i uporu części radnych odnośnie 

przekazania tego wkładu spółce cyt. „i idziecie jak takie konie z klapkami na oczach prosto, przez ugór, i nie 

patrzycie na żadne boki, nie patrzycie na żadne argumenty merytoryczne”. Radny stwierdził, że takie 

zachowanie radnych go przeraża.  

 

Burmistrz odniósł się do przebiegu i formy organizacji pracy nad projektem budżetu. Burmistrz 

poinformował, że niezwłocznie reagował na wnioski i opinie radnych. Burmistrz przypomniał, że wnioski 

komisji otrzymał w dniu 7 grudnia br. i już 9 grudnia br. ustosunkował się do każdego punktu. Burmistrz 

dodał, że skierował do Przewodniczącego pismo z datą 9 grudnia br., w którym zawarł informacje na temat 

wszystkich skutków dla każdej zaproponowanej zmiany w projekcie budżetu, w tym także tych 

naruszających wydatki bieżące. Burmistrz ocenił propozycje radnych w sprawie obniżenia części wydatków 

bieżących m.in. na wykupy gruntów, na promocję jako bardzo ryzykowane działanie. Burmistrz dodał, że 

radni dysponują ww. materiałem od początku grudnia br. i wyraził gotowość do omówienia konsekwencji 

ww. zmian. Burmistrz stwierdził, że propozycja rezygnacji z organizacji EEF w 2021 r. jest w 

kompetencjach radnych i być może należy się zastanowić nad przeprowadzeniem tej imprezy. Natomiast 

skutkiem zaproponowanej przez radnych zmiany w wydatkach bieżących jest ograniczenie zatrudnienia osób 

do prac sezonowych do pielęgnacji terenów miejskich. Burmistrz poinformował o współpracy z Urzędem 

Pracy w zakresie przyjmowania osób do prac publicznych, którym należy zagwarantować dalsze 

zatrudnienie w minimalnym okresie czasu i są to koszty na poziomie wynagrodzeń. Ponadto Burmistrz 

przypomniał, że radni apelowali o poprawę i zadbanie o estetykę miasta. Burmistrz dodał, że dotychczas 

zatrudnianie osób do prac publicznych w ww. celu był standardem w mieście i w tym zakresie wydatki nie 
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miały być ograniczane a propozycja radnych dot. właśnie ograniczenia tych wydatków. Burmistrz dodał, że 

jeżeli te cięcia nastąpią to będą dot. np. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych. Burmistrz odniósł się 

do inwestycji przy ul. Szpitalnej, która została wprowadzona przez radnych do budżetu tegorocznego 

modyfikując zakres tego zadania o wprowadzenie zmiany oświetlenia, co zdaniem Burmistrza ma sens. 

Burmistrz poinformował, że do realizacji zadania można było przystąpić dopiero w grudniu br., kiedy Urząd 

otrzymał dokumentację techniczną z wymiany oświetlenia na ledowe i doświetlenia przejść dla pieszych. 

Burmistrz podkreślił, że ta inwestycja nie jest warta 500 tys. zł (kwota zabezpieczona w budżecie na 

realizację tego zadania) tylko 1 mln zł i na taką kwotę wpłynęły 2 oferty w odpowiedzi na ogłoszony 

przetarg, które Burmistrz musiał unieważnić, ponieważ radni nie przyjęli poprawki, czyli drugiego etapu. 

Burmistrz poinformował, że mógłby tą umowę podpisać i od stycznia 2021 r. rozpocząć realizację 

przebudowę parkingów i wymianę oświetlenia. Burmistrz dodał, ze dzisiaj unieważnił przetarg, ponieważ 

posiada pisemne informacje od radnych o tym, że nie akceptują tego typu zadania. Burmistrz podkreślił, że 

będą skutki w związku z propozycją radnych ograniczenia wydatków bieżących. Burmistrz stwierdził, że 

należy dyskutować w zakresie kształtu budżetu ale cyt. „nie szukajcie tak tanich wymówek, że ktoś dla 

kogoś nie miał czasu”. Burmistrz dodał, że w swoim ostatnim piśmie do radnych z dnia 21 grudnia 2020 r. 

zawarł deklarację otwartości na wszelkie inne propozycje odnośnie poprawek i uwag wniesionych do 

budżetu przez komisje Rady. Burmistrz podkreślił, że budżet musi zostać uchwalony przy współpracy obu 

organów i dodał, że informacje na temat tego przebiegu będzie upubliczniał, tak aby radni mieli lepszy 

kontakt z mieszkańcami w celu podjęcia najlepszych decyzji cyt. „nie traktujcie tego złośliwie ale 

autentycznie musimy wiedzieć, że taka jest wola ludu, że tak powiem, że mamy realizować te zadania w ten 

sposób. Rzeczywiście przekonajcie ludzi, że to dofinansowanie MZWiK-u jest tak istotne a te inwestycje 

możemy odłożyć na kiedy indziej”. Burmistrz złożył propozycję odnośnie przyjęcia przez radnych uchwały 

intencyjnej w sprawie dofinasowania MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie i zadeklarował przekazanie po 

uchwaleniu budżetu w ciągu roku, co jest jego kompetencją, kwoty co najmniej 1 mln zł na inwestycję 

realizowaną przez spółkę. Natomiast reszta środków zostanie przekazana w miarę możliwości finansowych 

gminy. Burmistrz stwierdził, że w jego ocenie nie ma takiej potrzeby tj. dofinansowania spółki ale jeżeli 

radnym na tym zależy i uznają to za zasadne, to należy taką decyzję uszanować. Burmistrz skierował do 

radnych propozycję przyjęcia zadań zaproponowanych przez Burmistrza. Burmistrz zwrócił się do radnego 

Krzysztofa Kulaska, który zdaniem Burmistrza stwierdził nieprawdę, ponieważ Burmistrz w 

autopoprawkach zawarł wszystkie propozycje radnych. Tym samym, jeżeli radny Krzysztof Kulasek w 

ramach swojego klubu radnych zgłosił jakieś zadanie do realizacji, to znajduje się ono w propozycjach 

Burmistrza. Burmistrz poinformował, że niektóre zadania zgłoszone przez radnych zostały zweryfikowane 

co do kwot, inne zostały w kwotach zaproponowanych, choć w opinii Burmistrza nie są one doszacowane 

ale, jak dodał, poradzimy sobie z tym w ciągu roku. Burmistrz jeszcze raz zwrócił się z apelem do radnych o 

podjęcie intencji w sprawie dofinansowania spółki i zapewnił, że ta sprawa rozwiąże się pozytywnie dla 

wszystkich stron.                                 
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Radny Krzysztof Koronkiewicz zaproponował odwrócenie rozwiązania zaproponowanego przez 

Burmistrza, tzn. najpierw należy przekazać spółce wkład finansowy, a następnie zrealizować te 3 inwestycje 

m.in. z uwagi na to, że do ich realizacji należy dołożyć 1 mln zł a nie 4 mln zł jak w przypadku MZWiK Sp. 

z o. o. w Złotowie. Radny podniósł kwestię zwrotu podatku VAT w związku z realizacją przez spółkę 

inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów”. Radny poinformował, 

że z jego wiedzy i ze sprawdzenia wcześniejszych pism na temat inwestycji, znalazł informacje odnośnie 

kosztów ww. inwestycji. Łączny koszt tego zadania wynosi 50 mln zł, z czego 16 mln zł to wkład z budżetu 

miasta, 25 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne, czyli łącznie 41 mln zł. Natomiast brakujące 9 mln zł, o ile 

dobrze radny pamięta, miało zostać wykorzystane na inwestycje właśnie ze zwrotu podatku VAT. Radny 

skierował pytanie do Pani Skarbnik odnośnie poprawności powyżej przedstawionych informacji. W 

odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że opiera się również na informacji, która ukazała się w prasie, 

w której podano wartość inwestycji netto, kwotę podatku VAT i wartość inwestycji brutto. Wartość 

inwestycji brutto wynosi 54 mln zł. Pani Skarbnik dodała, że według niej, być może się myli, jest możliwość 

odliczenia 100% VAT-u od tej inwestycji. Inwestycja jest finansowana również ze środków miejskich i 

teoretycznie istnieje możliwość zwrotu 23% od tej kwoty MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Pani Skarbnik 

stwierdziła, że to odliczenie będzie możliwe również od całej kwoty brutto inwestycji. Pani Skarbnik 

zaznaczyła, że nie jest księgową w spółce i z całą pewnością nie może potwierdzić powyższych informacji. 

Pani Skarbnik podkreśliła, aby jej wypowiedzi w tym zakresie nie traktować, że tak na pewno będzie, tylko 

jako stwierdzenie, że istnieje taka możliwość. Pani Skarbnik dodała, że w całej inwestycji jest ujęta kwota 

podatku VAT i być może będzie możliwość uzyskania zwrotu, może nie w kwocie 9 mln zł, co znaczyła 

mówiąc w tym temacie ostatnio, ponieważ spółka częściowo własnymi siłami realizuje tą inwestycję i w 

związku z tym nie zostanie wystawiona faktura, tylko to będą inwestycje wewnętrzne spółki. Pani Skarbnik 

poinformowała, że o szczegóły należy zapytać w spółce. Radny Krzysztof Koronkiewicz ponowił pytanie 

na temat przeznaczenia kwoty 9 mln zł ze zwrotu podatku VAT na sfinansowanie tej inwestycji i dodał, że 

jeżeli Pani Skarbnik wraz z Zastępcą Burmistrza oraz radcą prawnym Urzędu są zarządzie spółki, to powinni 

posiadać wiedzę w zakresie odpowiedzi na to pytanie. Pani Skarbnik sprostowała wypowiedź radnego 

odnośnie pełnienia funkcji członka zarządu, ponieważ zasiada w radzie nadzorczej spółki. Zdaniem radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza Pani Skarbnik jako członek rady nadzorczej również powinna znać odpowiedź 

na to pytanie. Pani Skarbnik poinformowała, że są to dwie zupełnie różne funkcje. Pani Skarbnik 

podkreśliła, że jeżeli chodzi o rozliczenie VAT jest to funkcja, która dot. właśnie zarządu i głównej księgowej 

spółki i tam radny powinien skierować swoje pytania.  

 

Burmistrz stwierdził, że cyt. „to są niepotrzebne emocje, kiedy ktoś ma tupet, żeby zabierać głos a ma braki 

tej wiedzy, myli pojęcia, uchwałę z ustawą, zarząd z radą nadzorczą itd.”. Burmistrz poinformował, że często 

inwestycje są realizowane w związku z możliwością późniejszego uzyskania zwrotu podatku VAT. Burmistrz 

podkreślił, że jest jeden warunek tego zwrotu tzn. zrealizowana inwestycja musi realizować komercyjną, 

płatną usługę, ponieważ państwo zrezygnuje z podatku VAT w momencie, kiedy otrzyma ten podatek w 
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mniejszych kwotach za to, że dana inwestycja wytwarza dobro, za które ktoś inny płaci i tam ten podatek 

sobie odzyska. Dlatego sala ma komercyjne wynajmy w celu odzyskania podatku VAT, toaleta pobiera 

symboliczną złotówkę w celu dokonania odpisu. Zdaniem Burmistrza, jeżeli radny chciałby otrzymać 

szczegółowe informacje na ten temat, to powinien się do takiej dyskusji się przygotować. Burmistrz 

poinformował, że każde przyjęte do budżetu zadanie jest rozważane pod kątem otrzymania ewentualnego 

zewnętrznego dofinasowania i w ten sposób pomniejszenia kosztów realizacji tego zdania, podobnie jest w 

przypadku możliwości odpisów zwrotu podatku VAT, który również jest brany pod uwagę. Burmistrz 

stwierdził, że kwestia zwrotu podatku VAT oraz przeznaczenia w ten sposób pozyskanych środków leży w 

kompetencji zarządu spółki, czyli Pani Prezes, ponieważ zarząd w spółce jest jednoosobowy.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do powyższych wypowiedzi i ponownie stwierdził, że w 2020 r. był 

czas na podjęcie rozmów w temacie realizowanej przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie największej miejskiej 

inwestycji z udziałem wszystkich zaangażowanych stron i osób decyzyjnych w tym zakresie. W ocenie 

radnego wówczas wszystkie wątpliwości zostałyby radnym wyjaśnione i radni otrzymaliby informacje w 

tym względzie. Zdaniem radnego wystąpiła inna sytuacja cyt. „po cichutku, gdzieś schowane, nawet nikt nie 

przyszedł i nam radnym zapaliła się lampka czerwona, coś tu nie jest tak, coś tu nie gra”. Natomiast później 

nastąpił spór w tej sprawie. Radny docenił dobre intencje Burmistrza i wyraził zrozumienie, zarówno dla 

zasadności inwestycji zaproponowanych przez Burmistrza i radnych. Radny podkreślił, że najważniejszym 

zadaniem w mieście jest zakończenie realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w aglomeracji Złotów” tj. woda, oczyszczalnia ścieków i kanalizacja. Radny stwierdził, że być 

może rzeczywiście kwota wkładu 5 mln zł, w związku z informacjami uzyskanymi w tej sprawie, mogłaby 

zostać pomniejszona. Rady zwrócił uwagę, że w powyższej kwestii nie wypracowano wspólnie rozwiązania. 

Radny dodał, że wymiana pism w tym temacie pomiędzy Burmistrzem a radnymi nie jest właściwą formą 

dyskusji. Radny ponownie podkreślił, że jest czas na przeprowadzenia spotkań w celu przedyskutowania 

tego tematu. Radny odniósł się również do informacji w sprawie inwestycji przedstawionej przez Burmistrza, 

ponieważ 16 zadań w ogólnej liczbie podanych przez Burmistrza 32 inwestycji, to są zadania 

zaproponowane przez radnych. Radny podkreślił, że w ocenie radnych to zakończenie realizacji inwestycji 

wodociągów ma pierwszeństwo. Zdaniem radnego, gdyby Burmistrz wyraził zgodę na zwiększenie deficytu 

budżetowego o kwotę 1-2 mln zł, to można by było zarówno dokończyć ww. inwestycję MZWiK Sp. z o. o. 

w Złotowie oraz zrealizować zadania zaproponowane przez radnych i Burmistrza. Radny stwierdził, że 

sprawa projektu budżetu w związku z powyżej przedstawionymi uwagami radnego nie jest załatwiona i 

wystąpi konieczność podjęcia tego tematu najbliższej w przyszłości. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewcz złożył propozycję przejścia do głosowania.               

 

Radni nie zgłosili innych uwag i zapytań dot. ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz 

z wprowadzonymi autopoprawkami.  
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada odrzuciła ww. projekt uchwały 9 głosami „przeciw” przy 

głosach 3 „za”. 

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania 

budżetu w roku 2021 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania 

budżetu w roku 2021 w materiałach sesyjnych, w dniu 16 grudnia 2020 r. Projekt został wprowadzony do 

porządku obrad podczas pierwszej części XXIV sesji i w związku z tym nie był przedmiotem dyskusji 

posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz odczytała pismo w imieniu klubów radnych i jednego radnego 

niezrzeszonego o następującej treści: 

„Szanowni Państwo, niestety miasto Złotów na ten moment pozostaje bez budżetu na 2021 r. Jest to efekt 

braku porozumienia między Panem Burmistrzem a zdecydowaną większością Rady Miejskiej. Osią sporu 

miedzy stronami jest dofinansowanie kwotą 5 mln zł dla MZWiK na dokończenie jednej z największych 

inwestycji w historii naszego miasta. Naszym zdaniem brak dofinansowania spowoduje, że miejskie 

wodociągi będą musiały zaciągnąć kredyt, który będzie miał istotny wpływ na podwyżkę ceny wody i 

ścieków. Nie ma na to naszej zgody, coś co zostało wspólnie ustalone przez obie strony niestety po kilku 

latach nie jest już aktualne dla Pana Burmistrza. Tym bardziej dziwi nas jako radnych fakt, że pierwsza 

wersja budżetu oraz WPF przesłane do zaopiniowania RIO zawierały wymaganą przez Radę Miejską kwotę 

5 mln zł do MZWiK, co więcej projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez RIO. Jednak już na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w celu zaopiniowania projektu budżetu, jest to wymóg 

ustawowy, które odbyły się na przełomie listopada i grudnia br. kwoty 5 mln zł z inicjatywy Pana Burmistrza 

już nie było. Radni zaproponowali podniesienie deficytu i sfinansowanie zgłoszonych inwestycji przez 

wszystkie strony. Kolejną propozycją radnych było zmniejszenie wydatków bieżących i przekazanie tych 

środków na inwestycje. Pan Burmistrz negatywnie ustosunkował się do naszych propozycji. Należy 

zauważyć, że fizycznie zmiany w projekcie budżetu może dokonać wyłącznie Pan Burmistrz i podlegli mu 

urzędnicy z magistratu. Najbardziej przykro jest nam z faktu, że Pan Burmistrz nie chce rozmawiać przy 

jednym stole z radnymi i jak samo to ujął w odpowiedzi na zapytanie jednego z kolegów radnych, 

nieobecność była spowodowana ważnymi przyczynami.  

Szanowni Państwo, sprawa budżetu jest priorytetem dla funkcjonowania samorządu. Radni są od tego, by 

pracować na rzecz mieszkańców, również od tego jest Pan Burmistrz, który powinien pochylić się nad 

naczelną kwestią dla miasta jaką jest budżet zamiast enigmatycznie definiować swoją nieobecność. Jesteśmy 

świadomi, że do czasu uchwalenia budżetu, wierzymy że tak się ostatecznie stanie, Pan Burmistrz będzie 

używał wszelkich narzędzi do wybielania się i zrzucania winy na Radę Miejską za brak uchwalenia budżetu. 

Istotnie to Rada Miejska jest organem stanowiącym i podejmuje uchwałę budżetową, więc oczywistym jest 

to, że radni chcą mieć wpływ na ostateczny kształt przyszłorocznym wydatków majątkowych. 
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Kompromisowa wersja wg pana Burmistrza zawiera uwaga, w dużej mierze postulaty zgłoszone pierwotnie 

przez radnych, jednak kwestią kluczową jest dofinasowanie inwestycji miejskich wodociągów. Brak 

dofinansowania spowoduje, jak już wspomnieliśmy, nieuchronną podwyżkę cen wody i ścieków. Radni chcą 

tego uniknąć, Pan Burmistrz wprost przeciwnie. Pan Burmistrz unika spotkań z Radą i w strategicznych 

sprawach miasta nie podejmuje wyzwań postawionych mu przez mieszkańców Złotów. Panie Burmistrzu, 

dżentelmeni znają fakty ale przede wszystkim w sytuacji różnych zdań nie unikają siebie.  

Z wyrazami szacunku: Aldona Chamarczuk, Roman Głyżewski, Henryk Golla, Agnieszka Jęsiek-Barabasz, 

Grzegorz Kolera, Krzysztof Koronkiewicz, Krzysztof Kulasek, Jakub Pieniążkowski, Mariola Wegner, 

Stanisław Wełniak, Krzysztof Żelichowski.”                    

 

Radny Stanisław Wojtuń zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat procedowanego obecnie 

punktu porządku obrad. W odpowiedzi Przewodniczący poinformował, że punkt ten został wprowadzony do 

porządku obrad w pierwszej części sesji, w dniu 16 grudnia 2020 r. Przewodniczący dodał, że projekt został 

przesłany radnym i radny Stanisław Wojtuń również go otrzymał. Radny Stanisław Wojtuń poinformował, 

że nie miał w międzyczasie dostępu do komputera, na którym odbiera swoją pocztą. Radny Krzysztof 

Koronkiewicz zwrócił się do Przewodniczącego z propozycją zarządzenia 5 minutowej przerwy w celu 

przesłania radnemu Stanisławowi Wojtuniowi projektu uchwały.      

 

Przewodniczący o godz. 16.47 zarządził 5 minutową przerwę techniczną. Po zakończeniu przerwy o godz. 

16.58 obrady zostały wznowione.   

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że projekt ww. uchwały został poddany ocenie radcy prawnego, który 

wydał w tej sprawie opinię prawną. Zastępca Burmistrz zadała pytanie, czy Rada chciałaby się zapoznać z 

jej treścią? Zastępca Burmistrza dodała, że ta opinia jest ważna. Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że 

zapoznał się z projektem uchwały i poprosił o przedstawienie ww. opinii prawnej. Przewodniczący 

poinformował, że treść opinii prawnej została również przesłana radny i poprosił o jej przedstawienie przez 

radcę prawnego.  

 

Radca prawny poinformował, że wskazał w swojej opinii, iż generalnie nie ma podstaw prawnych do 

wydawania przez Radę tego rodzaju uchwał. W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Żelichowskiego w sprawie intencyjnego charakteru tego projektu, radca prawny przytoczył zapis §35 ust. 1 

Statutu Gminy Miasto Złotów zgodnie, z którym uchwały, deklaracje, oświadczenia, apele są sporządzane w 

formie odrębnych dokumentów. Radca prawny poinformował, że uchwała określa rozwiązanie merytoryczne 

wydawane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o 

samorządzie gminnym, czy ustawy o finansach publicznych,  Natomiast inną formą są deklaracje, 

oświadczenia, apele, które nie mają charakteru normatywnego. Radca prawny stwierdził, że jeżeli radni 

chcieliby przekazać Burmistrzowi swoją intencję odnośnie wydatków budżetowych, to powinna ona 

posiadać formę apelu, na co wyraźnie wskazuje statut. Radca prawny wyraził obawę, że w przypadku 

podjęcia ww. uchwały w oparciu o przepis dot. uchwalania budżetu z ustawy o samorządzie gminnym, to 
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istnieje możliwość, że RIO zakwestionuje tego rodzaju uchwałę. Radca prawny dodał, że z racji nieprzyjęcia 

przez Radę uchwały budżetowej na rok 2021 częściowo treść tej uchwały jest zdezaktualizowana, ponieważ 

odnosi się do obowiązującej uchwały budżetowej.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie na temat formy tego rodzaju stanowiska. W odpowiedzi radca 

prawny poinformował, że zgodnie ze statutem tego rodzaju treści powinny posiadać formę apelu, który nie 

posiada charakteru normatywnego. Takie stanowisko nie wiąże Burmistrza, który posiada suwerenne prawo 

do zgłaszania inicjatyw w zakresie budżetu w trakcie trwania roku budżetowego. Natomiast tego rodzaju 

apel byłby stanowiskiem Rady, która posiada charakter oświadczenia skierowanego do Burmistrza dot. 

postulatu określonego zachowania się. Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy wyrażenie tego 

rodzaju stanowiska w nienormatywnej formie przez Radę nie musi być powiązane z uchwałą budżetową?  

Radca prawny potwierdził, że tego rodzaju stanowisko nie musi być związane z uchwałą budżetową.          

       

Radny Roman Głyżewski zgodził się z powyższą wypowiedzią radcy prawnego. Radny zwrócił się do 

Burmistrza odnośnie konieczności przeprowadzenia spotkań roboczych w sprawie projektu budżetu. Radny 

dodał, że Rada wypracuje pierwszy wniosek intencyjny dot. projektu budżetu w zakresie przyznania 

dofinansowania MZWiK Sp. o. o. w Złotowie w kwocie 1 mln zł (dotacja Wojewody). Radny zaproponował 

wycofanie ww. projektu uchwały i wypracowanie innej formy wniosku intencyjnego skierowanego do 

Burmistrza w sprawie 3 zadań zawartych w projekcie uchwały. Radny odniósł się do przyczyn takiego stanu 

rzeczy. Radny stwierdził, że z kwoty 7,3 mln zł na inwestycje, kwota 5 mln zł została przeznaczona na 

dofinasowanie spółki. Natomiast pozostała kwota 2,3 mln zł została przeznaczona na konieczne inwestycje 

jak widna i kaplica. Radny dodał, że właśnie ta mała kwota przeznaczona na realizację reszty inwestycji była 

powodem takich cięć w projekcie budżetu i stąd treść tej uchwały intencyjnej dot. realizacji tych 3 zadań. 

Następnie radny zgłosił wniosek o przegłosowanie zdjęcia ww. punktu z porządku obrad.  

 

Radny Henryk Golla uznał za zasadny wniosek zgłoszony przez radnego Romana Głyżewskiego.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski, jako jeden z wnioskodawców tego projektu uchwały zwrócił się do 

pozostałych wnioskodawców w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie tego projektu z porządku obrad, 

skoro kontynuacją będzie wystosowanie do Burmistrza listu intencyjnego lub apelu w tej kwestii. Pozostali 

wnioskodawcy ww. projektu uchwały nie zgłosili sprzeciwu w sprawie wycofania projektu uchwały z 

porządku obrad.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy w zaistniałej sytuacji rozwiązaniem jest przeprowadzenie 

głosowania tego projektu uchwały, czy jego wycofanie z porządku obrad? W odpowiedzi radca prawny 

poinformował, że ww. projektu uchwały został na poprzedniej części sesji wprowadzony do porządku obrad 

i w związku z tym istnieją 3 rozwiązania. Pierwsze polega na przyjęciu tego wnioski i podjęciu ww. projektu 

uchwały. Drugie wyjście to odrzucenie projektu głosują przeciwko, natomiast trzecie rozwiązanie to zdjęcie 

projektu z porządku obrad. Radca prawny dodał, że w ostatnim przypadku za zdjęciem projektu uchwały 

powinno zagłosować 8 radnych tj. bezwzględna większość.     
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Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Romana Głyżewskiego w 

sprawie zdjęcia z porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie punktu 13. Podjęcie uchwały w 

sprawie przyjęcia wniosków dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021. 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” wycofali ww. punkt z porządku obrad.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie wraz z wprowadzoną zmianą dot. zdjęcia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków 

dotyczących realizacji i wykonywania budżetu w roku 2021”. 

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” wycofali ww. punkt z porządku obrad.  

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021 w 

materiałach dot. XXIV 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 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. 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 poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie 

na rok 2021. W wyniku głosowania Rada  jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto 

Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie rezygnacji przez Gminę Miasto 

Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021 w materiałach sesyjnych, w dniu 15 

grudnia 2020 r. Projekt został wprowadzony do porządku obrad podczas pierwszej części XXIV sesji i w 

związku z tym nie był przedmiotem dyskusji posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił sprawę 

wniosku, który wpłynął do Rady Miejskiej w Złotowie od osób handlujących w przedmiocie rezygnacji z 

poboru opłaty rezerwacyjnej w roku 2021. Radny poinformował o rodzajach opłat funkcjonujących na 

targowisku miejskim. W przypadku opłaty rezerwacyjnej osoby handlujące na targowisku przystępują do 

licytacji miejsc targowych i następnie po wylicytowaniu miejsca podpisują umowę na wylicytowane miejsce, 

następnie opłacają stałą opłatę roczną (opłatę rezerwacyjną) za wylicytowane miejsce w wysokości tj. 260,00 

zł w przypadku miejsca o pow. 9 m² i 160,00 zł za miejsce o pow. 3 m². Radny podkreślił, że opłata 
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rezerwacyjna ma charakter fakultatywny. Radny poinformował o posiedzeniu ww. komisji w sprawie 

wstępnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, które odbyło się z udziałem przedstawiciela 

wnioskodawców, Komendanta Straży Miejskiej oraz radcy prawnego Urzędu Miejskiego. W wyniku 

rozpoznania ww. sprawy komisja doszła do wniosku o konieczności zmiany uchwały w sprawie regulaminu 

targowisku w zakresie opłaty rezerwacyjnej. Radny podkreślił, że dokonanie powyższych zmian jest 

niemożliwe do wykonania w obecnym roku i komisja zaproponowała  przygotowanie projektów uchwał w 

sprawie zmiany regulaminu targowiska i w sprawie opłaty rezerwacyjnej w 2021 r. Radny poinformował, że 

zapis dot. opłaty rezerwacyjnej powinien zostać wyłączony z dotychczasowej uchwały o regulaminie 

targowiska i wówczas można zastosować 2 rozwiązania. Pierwsze dot. opracowania nowego projektu 

uchwały w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej, natomiast drugi wariant polega na scedowaniu na 

Burmistrza uprawnienia do ustalania wysokości tej opłaty. Radny poinformował o argumentach 

przedstawionych przez reprezentanta wnioskodawców odnośnie rezygnacji z opłaty rezerwacyjnej w 2021 r. 

związanych m.in. z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego na terenie kraju stanu epidemii. Radny 

dodał, że targowisko w ciągu roku z uwagi na ww. ograniczenia zostało zamknięte tj. wyłączone z handlu na 

bardzo krótki okres czasu, tym niemniej osoby tam handlujące poniosły straty. Opłata rezerwacyjna w 

przeliczeniu na jeden dzień targowy wynosi ok. 3,50 zł. Zdaniem radnego za okres, w którym targowisko 

było zamknięte tj. od 2 do 3 tygodnie nie warto obniżać tej opłaty na rok 2021. Radny podkreślił, że należy 

kompleksowo zająć się sprawą uchwały o regulaminie targowiska. Radny poinformował, że komisja po 

zapoznaniu się z wnioskiem i wyjaśnieniami stron wnosi o przygotowanie przez Burmistrza Miasta Złotowa 

nowego projektu uchwały o regulaminie targowiska miejska w Złotowie oraz o przygotowanie w oparciu o 

przepisy ustawy o gospodarce komunalnej uchwały ustalającej wysokość opłaty rezerwacyjnej na 

targowiskach miejskich na rok 2022. Komisja zaproponowała nie uwzględniać przedmiotowego wniosku w 

sprawie rezygnacji z opłaty rezerwacyjnej w 2021 r. Radny dodał, że w przypadku opracowania projektu 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki tej opłaty można wówczas rozważyć kwestię umorzenia 

części tej opłaty, natomiast w tym roku na przygotowanie tego rodzaju rozwiązania nie ma już czasu. Radny 

zwrócił się do radnych o zadawanie pytań i uwag odnośnie ww. projektu uchwały.  

 

Radny Maciej Zając zadał pytanie na temat rocznych dochodów z uiszczenia opłaty rezerwacyjnej 

wpływających do budżetu miasta. W odpowiedzi radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że jest to 

kwota ok. 50 tys. zł rocznie. Radny dodał, że ta opłata jest stała, ponieważ liczba miejsc do handlowania 

dostępnych na targowisku miejskim nie zmienia się. Opłata po wylicytowaniu miejsca do handlowania jest 

stała i jest pobierana corocznie tzn. miejsce to należy do tej osoby handlującej do czasu rezygnacji z niego 

przez tą osobę. Po zrezygnowaniu osoby handlującej z danego miejsca zostaje ono ujęte w puli miejsc do 

wylicytowania.  

 

Burmistrz stwierdził, że wpływy z opłaty rezerwacyjnej są jednym z ważnych źródeł dochodu gminy. 

Burmistrz podkreślił, że należy w tej kwestii zachować pewną ostrożność w związku z funkcjonowaniem 

rynku. Zdaniem Burmistrza działania miasta w tym zakresie nie powinny polegać wprowadzeniu 
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jakichkolwiek ograniczeń i utrudnień w prowadzeniu handlu. Jednak należy utrzymywać pewne zasady 

związane z organizacją handlu. Burmistrz poinformował, że w przypadku przetargu na miejsca do 

handlowania kwotą wyjściową jest 260,00 zł za pow. 9 m², jednak w wyniku licytacji niektóre miejsca 

uzyskują cenę nawet kilku tys. zł ze względu na ich lokalizację. Burmistrz dodał, że istnieją na targowisku 

miejsca o różnej atrakacyjności. Burmistrz poinformował, że pojawiały się również głosy z punktów 

handlowych na temat warunków funkcjonowania handlu w miejscach jak targowisko i innych punktów na 

terenie miasta m.in. w zakresie nie ponoszenia kosztów np. z tytułu płacenia podatku od nieruchomości. 

Burmistrz oznajmił, że w projekcie ustawy tarczy 6.0 jest zapowiedź zwolnienia handlujących z opłaty 

targowej w 2021 r. Natomiast dla gmin jest przewidziana w tej propozycji rekompensata z tytułu utraty tego 

dochodu.  

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że w przypadku zwolnienia z opłaty rezerwacyjnej pojawi się problem 

z porządkiem i organizacją handlu na targowisku, ponieważ handlujący będą zajmować atrakcyjne miejsca 

na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Radny zadał pytanie, czy obecnie odbędzie się głosowanie w sprawie 

podjęcia ww. projektu uchwały, czy jest to głosowanie w sprawie zdjęcia tego punktu z porządku obrad? W 

odpowiedzi radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że głosowanie dot. podjęcia projektu uchwały, 

który jest propozycją Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ponieważ to nie komisja ale Rada podejmuje 

uchwały. Radny Stanisław Wojtuń poprosił o przybliżenie treści uchwały. Radny Krzysztof Żelichowski 

odczytał treść uchwały i dodał, że w konkluzji komisja rekomenduje nie uwzględnienie wniosku w sprawie 

rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej w 2021 r.  

 

Radca prawny w uzupełnieniu wypowiedzi Burmistrza na temat opłaty targowej, poinformował, że w dniu 

9 grudnia br. została znowelizowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych i wprowadzono art. 31zzm, w którym w ust. 1 wskazano, że w roku 2021 nie pobiera się opłaty 

targowej. Tym samym osoby handlujące na terenie targowisk zostaną zwolnione z uiszczania opłaty targowej, 

a samorządy mają otrzymać rekompensatę z tego tytułu z budżetu państwa.    

 

Radny Janusz Justyna, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w uzupełnieniu wypowiedzi radnego 

Krzysztofa Żelichowskiego dodał, że przedstawiciel wnioskodawców na posiedzeniu ww. komisji wyraził 

zgodę na obniżenie części tej opłaty w 2021 r., nawet w wysokości rekompensaty za utratę dochodów w 

okresie, w którym targowisko było zamknięte. 

 

Radny Krzysztof Kulasek zadał pytanie o częstotliwość wnoszenia opłaty rezerwacyjnej tzn. czy jest 

uiszczana jednorazowo, czy corocznie? W odpowiedzi radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że 

opłata jest wnoszona corocznie i podkreślił porządkowy charakter tej opłaty w zakresie zajmowania miejsc 

do handlowania i organizacji handlu. Radny dodał, że reprezentant wnioskodawców potwierdził jej 

porządkowy charakter. W ocenie radnego, Rada powinna utrzymać tą opłatę w przyszłym roku z uwagi na jej 

porządkowy charakter m.in. w zakresie pracy strażników miejskich, handlujących i okolicznych 
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mieszkańców. Radny dodał, że koszt tej opłaty nie jest wysoki, ok. 2,50 zł za jeden dzień targowy. Ponadto 

zgodnie z wypowiedzią radcy prawnego handlujący zostali zwolnieni z uiszczania opłaty targowej w 2021 r. 

Radny ponownie podkreślił konieczność kompleksowego uregulowania spraw związanych z regulaminem 

targowiska.  

 

Radny Roman Głyżewski w związku z wnioskami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócił się do 

Burmistrza o przygotowanie projektów uchwał w sprawie regulaminu targowiska i opłaty rezerwacyjnej. 

Radny podkreślił, iż termin przygotowania tych projektów powinien nastąpić w miarę szybko, najpóźniej z 

końcem pierwszego kwartału 2021 r. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że przygotuje projekty 

uchwał w pierwszym kwartale 2021 r.    

 

Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że sugestią komisji, co prawda nie zapisaną w uzasadnieniu 

do projektu uchwały, było jak najszybsze przygotowanie projektów tych uchwał, właśnie do końca 31 marca 

2021 r. m.in. w związku z wnoszeniem opłat do tego dnia przez osoby handlujące.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i zapytań w sprawie ww. projektu uchwały.     

 

Radny Krzysztof Żelichowski przeczytał §1 projektu uchwały: „Po zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie, Rada Miejska w Złotowie, z przyczyn 

wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały, nie uwzględnia wniosku złożonego przez grupę osób 

handlujących na Targowisku Miejskim w Złotowie, wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały, odnośnie 

rezygnacji przez Ginę Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021”.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku odnośnie 

rezygnacji przez Gminę Miasto Złotów z poboru opłaty rezerwacyjnej jednorazowo w roku 2021. W trakcie 

głosowania radny Krzysztof Kulasek zgłosił wątpliwość w stosunku do głosowania tzn. czy za jej 

utrzymaniem, za którym radny chce zagłosować, należy głosować „za” czy „przeciw”? Przewodniczący 

poinformował, że projekt uchwały dot. wniosku w sprawie opłaty rezerwacyjnej, a nie głosowania nad samą 

opłatą rezerwacyjną. Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że radni głosują za stanowiskiem 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które polega na nieuwzględnieniu wniosku. Radny Stanisław Wojtuń 

poinformował, że stanowisko komisji jest takie, aby nie uwzględnić wniosku handlujących w sprawie 

zwolnienia z opłaty. Radca prawny poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wniosku, tytuł tej uchwały nie stanowi o jej treści. Stanowi o tym propozycja komisji zawarta w 

§1 projektu uchwały, czyli aby wniosku handlujących nie uwzględnić. Tym samym głosując „za” radni 

głosują zgodnie ze stanowiskiem komisji i podtrzymaniem opłaty rezerwacyjnej w 2021 r. Natomiast 

zagłosowanie „przeciw” oznacza zwolnienie z tej opłaty.   

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

 

W związku z przyjęciem przez Radę na sesji uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na 

rok 2021, radny Krzysztof Żelichowski zwrócił się do Przewodniczącego o zawarcie w ww. planie w 
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okresie pierwszego kwartału roku 2021 punktów dot. podjęcia uchwał w sprawie regulaminu targowiska i 

opłaty rezerwacyjnej. W odpowiedzi Przewodniczący poinformował, że uwzględnienie tych punktów 

wymaga podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 

2021. Radca prawny stwierdził, że jeżeli Burmistrz wyrazi zgodę, to opracuje projekty uchwał nawet już na 

sesję w styczniu 2021 r. Zdaniem radcy prawnego nie będzie to wymagało zmiany planu pracy Rady, 

ponieważ plan ten nie obejmuje wszystkich uchwał podejmowanych przez Radę w ciągu roku. W trakcie 

roku pojawiają się tematy nie objęte tym planem i powyższe projekty uchwał można za takie uznać. Radca 

prawny poinformował, że kompleksowe uregulowanie tej sprawy wymaga podjęcia 2 uchwał. Pierwsza 

polega na zmianie dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie regulaminu targowiska i wyłączenia z niej 

zapisów dot. opłaty rezerwacyjnej. Natomiast druga uchwała ureguluje właśnie opłatę rezerwacyjną w 

oparciu o przepisy ustawy o gospodarce komunalnej. Radca prawny dodał, że uregulowanie ww. kwestii 

może nastąpić w wariancie oddzielnej uchwały Rady regulującej wysokość opłaty rezerwacyjnej albo w 

postaci przekazania przez Radę tego uprawnienia Burmistrzowi poprzez znowelizowanie uchwały w sprawie 

powierzenia Burmistrzowi Miasta Złotowa uprawnień w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat 

za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej. To, który z powyższych wariantów zostanie przedstawiony Radzie zależy 

od Burmistrza. Radny Krzysztof Żelichowski dodał, że wówczas zostałaby zachowana ciągłość tzn. 

handlujący mogliby uiścić opłaty na podstawie nowej uchwały.      

 

Burmistrz zadeklarował przeanalizowanie planu pracy Rady na rok 2021 i ewentualne wprowadzenie 

punktu dot. kompleksowego uregulowania kwestii regulaminu targowiska i opłaty rezerwacyjnej. Burmistrz 

dodał, że w zakresie planu pracy są inne sugestie w sprawie jego zmiany np. odnośnie trybu pracy nad 

raportem o stanie gminy. Burmistrz poinformował, że wyjdzie z taką inicjatywą po uzgodnieniach z 

Przewodniczącym jeszcze w styczniu 2021 r.    

 

Punkt 15. Przyjęcie sprawozdań komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020 

Radni otrzymali sprawozdania komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020 w materiałach 

sesyjnych.  

 

Radni nie zgłosili uwag do sprawozdań komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020. Tym samym 

sprawozdania zostały przyjęte przez Radę.  

 

Punkt 16. Przyjęcie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie za 

rok 2020 

Radni otrzymali sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020 

w materiałach sesyjnych.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że w 
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miarę przekazywania spraw komisji przez Przewodniczącego, członkowie komisji podejmują działania w 

zakresie ich wstępnego rozpatrzenia i dalszego przekazania Radzie w postaci projektów uchwał.   

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. sprawozdania. Tym samym sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020 zostało przyjęte przez Radę.  

 

Punkt 17. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020 

Radni otrzymali sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za rok 2020 w materiałach 

sesyjnych.  

 

Radny Roman Głyżewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, podziękował członkom komisji za 

włożoną pracę tj. radnym Henrykowi Golli i Januszowi Justynie. Radny poinformował, że radni mogą się 

szczegółowo zapoznać z poszczególnymi tematami z dokumentacji pracy komisji znajdującej się w biurze 

Rady Miejskiej.  

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. sprawozdania. Tym samym sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Złotowie za rok 2020 zostało przyjęte przez Radę.  

 

Punkt 18. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021 

Radni otrzymali plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021 w materiałach 

sesyjnych.  

 

Radny Roman Głyżewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował, że zostały przyjęte 2 

dodatkowe punkty do planu pracy na rok 2021 wynikające z tematów podejmowanych przez Radę. 

Pierwszym zagadnieniem jest kontrola wydatkowania środków przekazanych przez Gminę Miasto Złotów na 

dofinansowanie MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie w okresie ostatnich 3 lat. Radny podkreślił złożoność i 

specyfikę tego tematu i dodał, że zgodnie z zapisami Statutu Gminy Miasto Złotów komisja może skorzystać 

z pomocy specjalisty i komisja będzie wnioskować o tego rodzaju pomoc. Drugie zagadnienie dot. analizy 

wydatkowania środków przez administrację publiczną tzn. przez Urząd Miejski w Złotowie w okresie 

ostatnich 3 lat.     

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. planu. Tym samym plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Złotowie na rok 2021 został przyjęty przez Radę.  

 

Punkt 19. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych  

Przewodniczący poinformował, że pierwotnie punkt ten miał zostać omówiony na sesji październikowej 

jednak z uwagi, iż do dnia 28 października br. (termin sesji w październiku) informacja z Urzędu 

Skarbowego w Złotowie nie wpłynęła do biura Rady Miejskiej, punkt ten jest przedstawiany na obecnej sesji. 

Przewodniczący dodał, że radni zostali poinformowani przez biuro Rady Miejskiej o uwagach zgłoszonych 

do ich oświadczeń majątkowych. Następnie Przewodniczący odczytał konkluzję ww. informacji, iż w 
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wyniku przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2019 nie stwierdzono 

nieprawidłowości uzasadniających podjęcie działań przez Urząd Skarbowy w Złotowie.  

Radni nie zgłosili uwag do ww. informacji. Tym samym „Informacja o oświadczeniach majątkowych 

radnych została przyjęta przez Radę”.   

 

Punkt 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Na interpelacje radnych zgłoszone na piśmie Burmistrz udzieli pisemnej odpowiedzi w ustawowym terminie 

14 dni.   

 

Punkt 21. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała o konieczności opuszczenia sesji z uwagi na obowiązki 

zawodowe, życząc wszystkim zdrowia z okazji Nowego Roku.  

 

Radny Krzysztof Kulasek w nawiązaniu do zgłoszonej przez siebie interpelacji w sprawie ustawienia 

świateł drogowych przy al. Mickiewicza zwrócił się do Burmistrza z zapytaniem, czy Burmistrz jest 

zadowolony z odpowiedzi udzielonej przez WZDW? Radny dodał, że z informacji uzyskanych od 

projektantów dróg dowiedział się że tzw. „widełki czasu” w przestrzeni pomiędzy zapalaniem się 

poszczególnych rodzajów świateł są ustawione na ww. przejściu w górnych granicach, co ogranicza 

płynność ruchu drogowego. Zdaniem radnego należy zawnioskować do WZDW o zmianę ustawień, 

ponieważ przerwy między kolejnymi światłami są zbyt długie, co może się okazać niebezpieczne dla ruchu 

drogowego m.in. ze względu wjeżdżanie samochodów na przejście na pomarańczowym świetle. Radny 

dodał, że miasto jest zakorkowane z powodu przejazdów przez miasto dużych konduktów pogrzebów przez 

na cmentarz komunalny. Radny stwierdził, że msze pogrzebowe odbywają się w kościołach a nie w domu 

przedpogrzebowym, ponieważ Burmistrz przyjął postawę, że księża mogą dowolnie w tym obiekcie 

oprawiać pochówki. W ocenie radnego powyższą sytuację tzn. odprawianie ceremonii pogrzebowych tylko 

w domu przedpogrzebowym Burmistrz mógłby załatwić tylko jedną decyzją. Radny odniósł się również do 

sprawy witacza na Kaczym Dołku. Radny dodał, że w maju br. była informacja dot. powrotu witacza z 

dotychczasową nazwą („Kaczy Dołek”). Tymczasem z informacji prasowych wynika, że będzie to witacz z 

okazji „650-lecia miasta” i zwrócił uwagę, że rok jubileuszowy właśnie się kończy z upływem br. 

 

Burmistrz stwierdził, że w kwestii odpowiedzi WZDW podziela odczucia radnego. Jednak ta sprawa 

znajduje się w kompetencji WZDW i dlatego ta interpelacja została przekazana do tej instytucji. Burmistrz 

dodał, że nie pamięta szczegółów tej odpowiedzi ale dla Urzędu miała ona negatywny oddźwięk, ponieważ 

utrzymuje dotychczas istniejący stan. Radny Krzysztof Kulasek poinformował, że światła zostały 

ustawione w oparciu o założenia z badań ruchu drogowego przed zlokalizowaniem świateł na przejściu. W 

odpowiedzi WZDW nie było zawartej informacji na temat monitoringu ruchu po zainstalowaniu świateł. 

Burmistrz zaproponował radnemu konsekwentne kontynuowanie tego tematu poprzez m.in. wskazywanie 

uwag, które Burmistrz będzie je kierował do WZDW, o ile radny chciałby składać swoje pisma za 
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pośrednictwem Burmistrza. Burmistrz podkreślił jeszcze raz, że w tej sprawie kompetencje należą do 

WZDW. Następnie Burmistrz odniósł się do sprawy przeprowadzania ceremonii pogrzebowych w domu 

przedpogrzebowym. Burmistrz nie wie, jaką jedną decyzję radny ma na myśli, w wyniku której ceremonie 

pogrzebowe nie odbywałby się w kościołach. Radny Krzysztof Kulasek zwrócił uwagę, że intencją  

budowy domu przedpogrzebowego było rozładowanie natężonego ruchu samochodowego w związku z 

przejazdami przez miasto dużych konduktów pogrzebowych na cmentarz komunalny. Radny poinformował, 

że przed rozpoczęciem tej budowy były prowadzone rozmowy z proboszczami parafii złotowskich i dwóch z 

nich miało zdecydowanie wyrazić zgodę za powyższym rozwiązaniem, natomiast trzeci proboszcz miał 

obiekcje (niezrozumiałe, problemy techniczne). Radny dodał, że zeszłoroczny pomysł dot. montażu telebimu 

w związku z obecną sytuacją wynikającą z ograniczeń wprowadzenia stanu epidemii byłby dobrym 

pomysłem z uwagi na to, że ludzie przed domem przedpogrzebowym mogliby zachować odpowiednie 

odległości jednocześnie mogąc oglądać przebieg ceremonii pogrzebowej (niezrozumiałe, problemy 

techniczne). Burmistrz poinformował, że na powyższe pytanie odpowie radnemu pisemnie i dodał, ż radny 

przekracza ocenę jego możliwości kompetencyjnych w tym zakresie. Burmistrz oznajmił, że nie jest w stanie 

narzucić księżom przeprowadzanie ceremonii pogrzebowych tylko nie w swoich kościołach, to jest tylko ich 

wola. Burmistrz potwierdził ww. intencję budowy domu przedpogrzebowego i stwierdził, że wraz z 

upływem czasu przeprowadzanie ceremonii pogrzebowych w domu przedpogrzebowym stanie się praktyką. 

Ponadto to rodzina posiada duży wpływ na organizację ceremonii pogrzebowej. Burmistrz poinformował, że 

na pozostałe pytania odpowie radnemu pisemnie.   

 

Radny Henryk Golla odczytał apel radnych dot. biura Rady Miejskiej: „Komisje stałe Rady Miejskiej w 

Złotowie uznają, że 1-osobowe stanowisko w Biurze Rady Miejskiej jest niewystarczające do właściwej 

obsługi Rady, terminowości wykonywania zadań, a także niezbędnych kontaktów z różnymi jednostkami 

organizacyjnymi gminy. Apelujemy do Burmistrza Miasta, aby zwiększyć na trwałe obsadę etatową Biura 

Rady, co najmniej o 1/2 etatu, co pozwoliłoby na wyeliminowanie ww. trudności.”. Radny zwrócił się z 

prośbą w imieniu radnych do Burmistrza o zajęcie stanowiska w powyższej kwestii. Burmistrz 

poinformował, że udzieli odpowiedzi pisemnej na powyższy apel. Burmistrz zwrócił uwagę na pewną 

niezgodność w związku z ww. apelem, ponieważ propozycje zgłoszone przez radnych w sprawie zmian w 

projekcie budżetu na rok 2021 wiążą się m.in. z obniżeniem wydatków bieżących w dziale dot. wynagrodzeń. 

Podobnie jak w przypadku robót publicznych jest tutaj wykazana pewna niespójność. Burmistrz dodał, że do 

tej pory nie ma uwag i sygnałów związanych z pracą biura Rady i ocenił dotychczasową pracę tej obsługi 

jako bardzo dobrą. Burmistrz stwierdził, że rok jest wyjątkowy trudny w związku z panującą sytuacją i 

wymaga zaangażowania techniki w obsłudze komisji i sesji przeprowadzanych w trybie zdalnym. Burmistrz 

zwrócił uwagę, że jeżeli nie będziemy nastręczać tyle niepotrzebnej pracy, to ta obsługa będzie 

wystarczająca. Burmistrz poinformował, że przeanalizuje tą sprawę szczegółowo i odpowie na ten apel.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do nieobecności Burmistrza podczas pierwszej części sesji w 

dniu 16 grudnia 2020 r. i dodał, że Burmistrz był wówczas na „chorobowym”. Radnego zdziwiło podpisanie 
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przez Burmistrza autopoprawki do jednej z uchwał w tym dniu, ponieważ zgodnie z wiedzą radnego osoba 

przebywająca na zwolnieniu L-4 nie ma prawa przebywania ani na terenie zakładu pracy ani nie ma prawa 

wykonywania żadnych czynności związanych z pracą. Zdaniem radnego w związku z powyższym podpisana 

przez Burmistrza autopoprawka jest bezprawna. Radny zwrócił się do radcy prawnego, czy była taka 

możliwość, aby Burmistrz przebywając na zwolnieniu L-4 mógł podpisać autopoprawkę lub wykonywać 

inne czynności związane z pracą? Zdaniem radnego ww. sprawą powinien zainteresować się ZUS lub 

inspekcja pracy. Burmistrz stwierdził, że radny znowu przekracza granice, ponieważ radny porusza 

prywatne kwestie, każdy ma prawo do absencji, zwłaszcza z powodu choroby. Burmistrz przypomniał, że 

jest zapraszany na sesje, jest na nich gościem i stara się brać w nich udział. Burmistrz dodał, że jeżeli radny 

uważa, że zaszły jakieś okoliczności, to powinien powiadomić odpowiednie służby, że zostały dokonane 

jakieś nieprawidłowe czynności. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnego, aby powyższa rozmowa miała 

swoje konsekwencje i aby radny nie zaniechał powiadomienia w tej sprawie odpowiednich organów. 

Burmistrz dodał, że nie zamierza się wypowiadać dalej w tej sprawie. Radny przerwał wypowiedź 

Burmistrza i dookreślił, że w pytaniu chodzi wyłącznie o sprawę ważność autopoprawki tzn. czy Burmistrz 

miał prawo w takiej sytuacji podpisać tą autopoprawkę? Radny dodał, że nie jest zainteresowany powodem 

absencji tj. chorobą Burmistrza w związku ze zwolnieniem L-4. Radca prawny poinformował, że 

odpowiadając na powyższe pytanie musi posiadać informacje na temat faktycznego przebywania Burmistrza 

w tym czasie na zwolnieniu L-4, czy jego nieobecność była usprawiedliwiona innym powodem? Radny 

Krzysztof Koronkiewicz potwierdził, że wówczas Burmistrz przebywał na zwolnieniu lekarskim. Radca 

prawny stwierdził, że jeżeli Burmistrz przebywał na zwolnieniu lekarskim, to fakt podpisania 

jakiegokolwiek pisma nie niweczy jego ważności, ponieważ został on podpisany przez uprawnioną do tego 

osobę. Tym samym obawa, że dokument przedstawiony w tym dniu radnym mógłby być obarczony wadą 

nieważności jest bezzasadny. Natomiast kwestia zgodności z prawem świadczenia pracy w związku z 

przebywaniem na zwolnieniu lekarskim jest przedmiotem bogatego orzecznictwa sądów pracy i ubezpieczeń 

społecznych oraz różnorodnych i rozbieżnych stanowisk zakładów ubezpieczeń społecznych i inspekcji 

pracy, że każdy przypadek powinien być badany osobno. Radca prawny dodał, że Burmistrz wskazał w 

swojej wypowiedzi drogę do zbadania tej sprawy. Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że w tej 

sprawie chodziło mu o wiedzę na przyszłość, czy dokumenty podpisywane przez Burmistrza 

przebywającego na zwolnieniu L-4 są ważne pod katem prawnym. Radca prawny potwierdził, że 

dokumenty te są ważne.             

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do sprawy budżetu na rok 2021 i przedstawiania kwestii 

projektu budżetu przez Burmistrza opinii publicznej. Zdaniem radnego informacje przekazywane przez 

Burmistrza mieszkańcom na temat przygotowanego przez siebie projektu nie są do końca prawdziwe. Radny 

stwierdził, że częściowo tą sprawę poruszył w swojej wypowiedzi radny Roman Głyżewski wskazując, że 

kwota na wydatki inwestycyjne w pierwowzorze projektu budżetu przedłożonego przez Burmistrza wynosiła 

ponad 7 mln zł, z czego 5 mln zł miało zostać przeznaczone na dofinansowanie MZWiK Sp. z o.  o. w 
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Złotowie. Na inwestycje została kwota 2 mln zł, z czego większość środków Burmistrz chciał wykorzystać 

na realizację swoich propozycji, natomiast dla Rady i mieszkańców zostały niewielkie środki. Radny 

przedstawił zadania zaproponowane przez Burmistrz w pierwszej wersji projektu budżetu na rok 2021: 

zasypanie wiaduktu W-3, opracowanie dokumentacji na przebudowę wiaduktu przy ul. Powstańców, 

przebudowa ul. Nieznanego Żołnierza, budowa parkingów przy ul. Szpitalnej, budowa parkingów przy ul. 

Boh. W-tte, budowa budynku komunalnego przy ul. Polnej, wykonanie przyłączy do budynków 

komunalnych, zagospodarowanie skweru przy ul. Półwiejskiej, ścieżka rowerowa na Półwyspie Rybackim, 

fontanna i przedszkole. Zdaniem radnego cyt. „był to bardzo, bardzo cieniutki ten projekt, propozycje Panie 

Burmistrzu”. Radny dodał, że cyt. „bardzo mi się to podobało, że taki budżet chciał Pan zrobić, bo to 

wskazywało, że jednak można tu się odnieść do takiego polskiego powiedzonka: „Co tu robić, żeby nic nie 

robić a zarobić”, no to najłatwiej zostać Burmistrzem i wykazać się takim budżetem”. Radny poinformował, 

że Rada nie zgodziła się z ww. propozycjami inwestycji i w związku z dobrą kondycją budżetu miasta 

należało te inwestycje rozszerzyć. Radny dodał, że bardzo dużo propozycji zadań zostało złożonych przez 

kluby radnych „Połączył nas Złotów” i „Zadbajmy o Złotów” oraz radnego niezrzeszonego. Radny 

poinformował, że w ocenie ww. klubów należało poszerzyć zakres inwestycyjny projektu budżetu. Radny 

stwierdził, że Burmistrz w sprytny sposób połączył swoje zadania z zadaniami zgłoszonymi przez radych i 

na swoich stronach internetowych nierzetelnie przedstawia tak połączony plan inwestycji na rok 2021 jako 

swoją propozycję. W ww. informacji na temat inwestycji nie ma zapisu mówiącego, że ta propozycja 

obejmuje również uwzględnione propozycje radnych. Do projektu budżetu Burmistrz wprowadził dużo 

propozycji radnych cyt. „teraz Pan reklamuje siebie, dodając jeszcze rubryczkę jakie były propozycje od nas, 

gdzie u nas jest tylko tyle pokazane, no to nie jest rzetelność ”. W ocenie radnego Burmistrz powinien w tej 

informacji zamieścić swój pierwotny plan inwestycyjny. Radny dodał, że w związku z powyższym 

postepowaniem Burmistrza radnemu trudno jest uwierzyć w jego dobre intencje. Radny stwierdził, że sprawa 

budżetu jest jedną z najważniejszych, radni chcieliby posiadać wpływ na jego kształt, obowiązkiem radnych 

jest dbanie o interesy mieszkańców, radni posiadają swoje zobowiązania. Zdaniem radnego Burmistrz uważa 

się za cyt. „właściciela tego miasta”. Radny poinformował, że stanowiskiem części radnych jest zmiana 

swojego stanowiska przez Burmistrza w temacie projektu budżetu. Następnie radny odniósł się do nowego 

projektu z informacjami Burmistrza o tytule „dżentelmeńskim”. Zdaniem radnego w ww. informacji 

Burmistrz również nie do końca przedstawia prawdę. Radny przytoczył przykład dot. nie dbania o czystość 

wody za czasów, kiedy Burmistrzem był radny Stanisław Wełniak. Radny poinformował, że stację uzdatnia 

wody wybudowano za czasów Burmistrza Stanisława Wełniaka i dodał, aby Burmistrz nie przypisywał sobie 

sukcesów w tym zakresie. Radny poinformował, że wówczas pełnił mandat radnego i Rada wraz z Urzędem 

Miejskim i MZWiK podejmowała działania w kierunku rozwiązania problemu zanieczyszczonej wody. 

Radny dodał, że w tamtym okresie inne samorządy miały podobny problem. W ocenie radnego Burmistrz 

obecnie podejmuje próby wyhamowania realizacji największej miejskiej inwestycji, co zdaniem radnego nie 

jest do końca uczciwe z jego strony. Następnie radny zwrócił się do Przewodniczącego o zajęcie się sprawą 

nieobecności radnego Łukasza Piosika na posiedzeniach komisji i sesji, ponieważ jego absencja trwa już 
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trzeci miesiąc. Radny dodał, że dietę radny otrzymuje z racji pełnienia mandatu radnego. Radny 

poinformował, że w uchwale w sprawie diet są zapisy mówiące o obniżenie poziomu diety w przypadku 

długotrwałej nieobecności radnego na posiedzeniach komisji i sesji.  

 

Burmistrz stwierdził, że z przebiegu dzisiejszej sesji widać jaką radni mają dobrą wolę w sprawie prac nad 

projektem budżetu. Obecna sesja została przerwana i jej drugi etap miał na celu podjęcie dalszych działań w 

zakresie wypracowania wspólnego projektu. Burmistrz podkreślił, że obowiązkiem radnych jest uchwalenie 

budżetu jako narzędzia pracy organu wykonawczego gminy w przyszłym roku. Burmistrz dodał, że radni 

mają w tym zakresie pełną swobodę ale powinni być otwarci na argumenty wnosząc swoje propozycje, na co 

było dużo czasu. Zdaniem Burmistrza radni nie podejmowali dyskusji w temacie projektu budżetu w 

pierwszych punktach sesji, ponieważ od początku byli nastawieni na przeczytanie oświadczenia, apelu, w 

którym już zostało przyjęte stanowisko. Burmistrz stwierdził, że radni w następnych punktach sesji mieli 

zaplanowane odczytanie tego oświadczenia, z którego jasno wynika, że budżet nie zostanie przez Radę 

przyjęty. Burmistrz dodał, że wcześniej poświęcaliśmy czas i energię, aby na sesji pracować nad projektem 

budżetu, a nie w ograniczonych kontaktach, ponieważ sesja jest miejscem na przeprowadzenia tego rodzaju 

działań i dyskusji. Burmistrz zwrócił uwagę, że część radnych nie uczestniczyła w organizowanych w 

sprawie prac nad projektem budżetem spotkaniach. Burmistrz poinformował, że ten projekt budżetu jest 

wypracowany z udziałem kilku radnych, którzy interesowali się tymi pracami: Łukaszem Piosikiem, 

Stanisławem Wojtuniem, Januszem Justyną, Maciejem Zającem. Wymienieni radni wielokrotnie dopytywali 

o detale, które są w tym projekcie zawarte. Burmistrz dodał, że radny Roman Głyżewski często kontaktował 

się telefonicznie w różnych sprawach, natomiast kiedy rozpoczęły się prace nad projektem budżetu, to 

przestał dzwonić. Burmistrz podkreślił, że radni nie powinni mówić o swoich dobrych intencjach w sprawie 

prac nad projektem budżetu, kiedy jest przygotowane oświadczenie, które zawiera stwierdzenie, że „budżet 

nie został uchwalony”. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza. W ocenie 

Burmistrza radny nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem komunikatów i informacji. Zdaniem Burmistrza 

radny manipuluje tą informacją publiczną w ten sposób, że Burmistrz nie poinformował jaki kształt miał 

przedłożony przez niego projekt budżetu. Burmistrz dodał, że przedstawił opinii publicznej propozycję 

budżetu będącą przedmiotem dzisiejszej sesji. Burmistrz podkreślił, że w tej informacji jest wyraźnie 

zapisane, że Burmistrz przedstawia projekt budżetu wraz z autopoprawką, w której zostały zawarte 

wszystkie propozycje zgłoszone przez kluby radnych. Burmistrz poinformował, że ujęcie ww. propozycji 

odbyło się kosztem kwoty wkładu finansowanego do MZWiK Sp. z o. o. Burmistrz dodał, że posiada wiedzę 

w zakresie kondycji finansowej tej spółki oraz realizowanej inwestycji, ponieważ nadzoruje działania spółek, 

w których miasto ma udziały. W ocenie Burmistrza radni powinni uwzględnić opinię w powyższym zakresie 

przedstawioną przez członków rady nadzorczej i  Burmistrza, że spółkę stać na samodzielną realizację tego 

zadania, natomiast skutki przekazania tego dofinansowania do spółki dla budżetu miasta są niekorzystane, 

ponieważ odbywa się to kosztem realizacji inwestycji miejskich. Burmistrz stwierdził, że radni w tym 

temacie wykazali ogromną determinację, padały bardzo nieprzyjemne słowa o utracie zaufania i o oszustwie, 
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kiedy nie przeczytaliście materiałów sesyjnych z września br., kiedy nastąpiła ta zmiana. Burmistrz wyraził 

zdziwienie reakcją radnych na tą zmianę i próbę obarczenia go winą poprzez twierdzenie, że próbował coś 

ukryć w tej sprawie. Burmistrz dodał, że zmiany w budżecie są uchwalane na każdej sesji i polegamy na tym, 

że radni zapoznają się z materiałami sesyjnymi. Burmistrz poinformował, że radni w tej sprawie podjęli 

uchwałę, która okazała się wadliwa prawnie. Burmistrz stwierdził, że kwota wkładu została wprowadzona do 

projektu budżetu w celu podjęcia dyskusji w sprawie dofinansowania oraz gwarancji ze strony Burmistrz, że 

jest gotów wrócić z tą kwotą uwzględniając głos radnych. Burmistrz dodał, że radni nie odebrali tego jako 

aktu dobrej woli. Burmistrz poinformował, że został pozyskany 1 mln zł z zewnętrznego źródła na 

dofinasowanie inwestycji realizowanej przez spółkę. Burmistrz wyraził zdziwienie, że w związku ze 

zdjęciem tej kwoty wkładu w wysokości 5 mln zł niektórzy radni już znają stawki taryfy wody i ścieków. 

Burmistrz dodał, że w celu przybliżenia radnym informacji na temat kondycji finansowej spółki Pani Prezes 

MZWiK Sp. z o. o. została poproszona o wyliczenie, które zostało radnym przestawione. Z analizy wynika, 

że będą prawdopodobnie wzrosty cen taryfy ale głównie z powodu amortyzacji spółki. Burmistrz podkreślił, 

że powyższe wyliczenia są szacunkiem. Następnie Burmistrz poinformował, że w swojej autopoprawce 

zawarł wszystkie propozycje inwestycyjne radnych. Burmistrz zwrócił się do radnego o nie różnicowanie 

miasta pod „my” i „wy”. Burmistrz dodał, że radni zgłaszają jakąś potrzebę, na temat której przeprowadzana 

jest dyskusja w kwestii zasadności realizacji danego zadnia pod kątem priorytetów na dzisiaj. Burmistrz 

zwrócił się do radnego o nie używanie argumentów, że Burmistrz przypisał sobie jakąś inwestycję, w której 

realizacji nie brał udziału jak np. w budowie stacji uzdatniania wody, która powstała w kadencji Burmistrza 

Stanisława Wełniaka. Burmistrz dodał, że problem zanieczyszczenia wody również wystąpił w tamtym 

okresie, kiedy mieszkańcy musieli kupować tą wodę w marketach. Burmistrz poinformował, że przyczyną 

ww. sytuacji było niezaplanowanie wcześniej odpowiednich inwestycji i remontów infrastruktury, doszło do 

skażenia, stacja została zatrzymana i poszukiwano doraźnych rozwiązań. Burmistrz podkreślił, że obecnie do 

realizacji są typowane zadania pod kątem potencjalnych negatywnych skutków dla bezpieczeństwa jak np. 

wymiana instalacji c.o. lub rozbiórka wiaduktu W-3. Burmistrz poinformował, że złożenie wniosku na 

dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów” było 

przemyślanym działaniem w celu przeciwdziałania awariom i zabezpieczenia infrastruktury wodnej i 

kanalizacyjnej. Natomiast w poprzednim okresie funkcjonowanie wodociągów odbywało się na 100-letnim 

sprzęcie (wieża ciśnień), w metalowych komorach z udziałem chyba koksu, z chlorowaniem wody i dużą 

zawartością manganu. Burmistrz dodał, że budowa stacji uzdatniania wody została sfinansowana z pożyczki, 

nie jak obecnie poprzez otrzymanie dofinansowania ze źródła zewnętrznego. Burmistrz podkreślił rolę 

planowania w wyborze zadań przewidzianych do realizacji z wyprzedzeniem pewnych procesów, które 

stanowiłyby pewne zagrożenie m.in. dlatego jednym z pierwszym zadań, które udało się rozliczyć w ramach 

dofinansowania tego projektu było wybudowanie drugiego łącznika kolektora między przepompownią przy j. 

Miejskim a oczyszczalnią ścieków w celu uniknięcia tego rodzaju sytuacji jak w „Czajce” w Warszawie. 

Burmistrz stwierdził, że tego rodzaju awarii uda się uniknąć cyt. „bo mamy dwa awaryjne kolektory, których 

Stanisław Wełniak nie wybudował, choć były w projekcie, zrobił jeden, więc to też zostało uzupełnione”. 
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Burmistrz podkreślił, że dżentelmeni rozmawiają o faktach i zwrócił się z prośbą do radnych o 

niepobudzanie sztucznych i niepotrzebnych emocji opinii publicznej, tylko należy rozmawiać o faktach.    

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz przytoczył zapisy zawarte na stronie internetowej „Złotów. Wielkopolskie 

Zdroje” w informacji na temat projektów planu inwestycji na rok 2021 zaproponowanego przez Burmistrza i 

planu zaproponowanego przez kluby radnych „Połączył nas Złotów” i „Zadbajmy o Złotów”. Radny zadał 

pytanie, od kiedy Burmistrz chciał zrealizować zadania: chodnik przy ul. Brzezińskiego, dojazd do budynku 

przy ul. Chojnickiej, przyznać środki na dotację dla Straży Pożarnej i Policję oraz na wiele innych 

przedsięwzięć. Radny stwierdził, że we wcześniejszych pismach Burmistrza otrzymywanych przez radnych 

nie było ujętych do realizacji ww. zadań i dodał, że Burmistrz obciął połowę inwestycji zaproponowanych 

przez radnych. Radny zaproponował Burmistrzowi zapoznanie się z informacjami zamieszczanymi na 

stronie internetowej „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” w zakresie propozycji złożonych przez niego tj. 

Burmistrza, i to zdaniem radnego są fakty nie do odrzucenia.  

 

Radna Mariola Wegner odniosła się do apelu radnych w sprawie zwiększenia zatrudnienia w biurze Rady 

Miejskiej. Radna stwierdziła, że nie ma uwag do pracy biura Rady Miejskiej. Od początku tej kadencji w 

biurze pracowały już 2-3 osoby m.in. stażyści, co zdaniem radnej nie zastępuje i nie odciążą pracownika 

biura Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował, że organizacja Urzędu Miejskiego jest jego kompetencją. 

Burmistrz przyjął powyższą uwagę i dodał, że radni powinni dokonać pewnych zmian np. w ustalaniu 

terminu sesji na wcześniejsze godziny niż od 17.00 do 21.00, to Burmistrz nie będzie musiał angażować 

pracowników i oddawać im czasu pracy. Burmistrz dodał, że pozostałe gminy potrafią odbywać sesje w 

godzinach pracy. Burmistrz poinformował, że wykonywanie mandatu radnego jest pracą społeczną, radni 

otrzymują rekompensatę w formie diet od ewentualnie utraconych dochodów, radni posiadają prawem 

przypisane upoważnienie do żądania od pracodawcy zwolnienia na rzecz wykonywania obowiązków 

związanych z wykonywaniem mandatu. Burmistrz dodał, że radni ustalają godziny spotkań w dogodnych dla 

siebie godzinach i formach angażując pracowników, którzy od godz. 7.00 zajmują się rozwiązywaniem 

problemów mieszkańców. Burmistrz poinformował, że na sali sesyjnej obecny jest sztab pracowników, 

których pracą jest rozwiązywanie problemów mieszkańców. Burmistrz stwierdził, że pracownicy Urzędu 

zaangażowani w sesję są „zdruzgotani” tym, że radni nie potrafili przyjąć budżetu, tylko zrealizowali „tajny 

plan” polegający na odczytaniu oświadczenia, że budżet nie został uchwalony pomijając całą merytoryczną 

dyskusję. W ocenie Burmistrza wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza są pozbawione 

jakiegokolwiek sensu. Zdaniem Burmistrza godziny sesji zostały zmarnowane cyt. „bo trzeba było 

oświadczyć, że nic z tego nie będzie, po fakcie”. Burmistrz podkreślił, że Urząd Miejski funkcjonuje 

sprawnie. Urząd i miasto poprzez nasze wspólne działania są oceniane wysoko i stanowią przykład w 

zakresie gospodarki finansowej i zrównoważonego rozwoju. Gmina jest oceniana, tak jak każdy inny z 2500 

samorządów pod kątem różnych wskaźników zawartych w twardych danych GUS. W tym roku miasto 

Złotów znalazło się na miejscu 6 wśród miast w rankingu zrównoważonego rozwoju oceniane pod kątem 15 

różnych czynników. Burmistrz dodał, że ta mocna pozycja budżetu miasta wynika m.in. z przemyślanych 
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zagadnień i propozycji zadań kierowanych do radnych. Burmistrz stwierdził, że należy dyskutować nad 

zadaniami zaproponowanymi do realizacji, jednak sprawę wyboru źródeł i trybu ich finansowania tzn. czy z 

kredytu, czy ze zwiększenia deficytu, radni powinni pozostawić fachowcom. Burmistrz zwrócił się z prośbą 

o nie marnowanie energii na dyskusję jak z radnym Krzysztofem Koronkiewiczem. Burmistrz wyraził wolę 

spotkania z radnym w celu przedyskutowania poruszonych kwestii. W ocenie Burmistrza tego rodzaju 

marnowanie czasu i tego rodzaju zachowania deprecjonują rangę Rady i Burmistrza, nie po to oba organy 

zostały powołane, aby doprowadzać do takich „pyskówek”. Burmistrz stwierdził, że wszystkie inne gminy, 

nawet kwestie budżetowe załatwiają w krótszym czasie, nie ma takich wizerunkowych dyskusji czy 

„idiotycznych oświadczeń”, tylko po prostu rozmawia się na argumenty. Burmistrz podkreślił, że jest pula 

środków do podziału, są priorytety, na które należy te środki podzielić. Burmistrz dodał, że część zadań 

zostanie zrealizowana w przyszłym roku, inne jeszcze w roku następnym, co należy zrozumieć. W związku z 

nie podjęciem przez Radę uchwały budżetowej na rok 2021, Burmistrz zaprosił radnych do ponownej 

dyskusji nad projektem i zaproponowania przez radnych formy i trybu takiego spotkania. Burmistrz 

przypomniał, że powyższą deklarację w sprawie spotkań złożył we wrześniu br. Burmistrz podkreślił, że 

uchwalenie budżetu jest zadaniem społecznym Rady i Burmistrza.  

 

Radny Maciej Zając odniósł się do wniosków przyjętych przez komisje stałe w zakresie przyznania dotacji 

powiatowym służbom tj. Policji i Straży Pożarnej. Radny poinformował, że został poproszony o zadanie 

pytania wnioskodawcom ww. wniosków o różnice w kwotach przyznanych dotacji wynoszącą 60% tzn. 

propozycja dot. przyznania Policji kwoty 20 tys. zł, natomiast Straży Pożarnej 35 tys. zł. Radny podkreślił, 

że ceni pracę obu służb, jednak w obecnej sytuacji pandemii nastąpił wzrost o blisko 300 więcej interwencji 

Policji w związku z kontrolami miejsc kwarantanny. Policja wspólnie z Sanepidem realizuje zadania 

związane ze stanem epidemii w zwiększonym zakresie, zarówno jeżeli chodzi o kadrę jak i środki transportu. 

W ocenie radnego obie służby powinny otrzymać dotacje w takich samych kwotach. Radny nie zgodził się z 

ww. podziałem dotacji dla służb i dodał, że nie jest to sprawiedliwy i obiektywny podział.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi Burmistrza stwierdził, że zgadza 

się ze stwierdzeniem na temat organizacji spotkań w sprawie przeprowadzenia rozmów na temat projektu 

budżetu. Radny poinformował, że odbyło się kilka spotkań, na które radni zapraszali Burmistrza. Radny 

dodał, że Burmistrz nie był oceny na żadnym z ww. spotkań. Tym samym w ocenie radnego trudno jest z 

Burmistrzem polemizować na temat spotkań i dobrej woli Burmistrza odnośnie rozmów na temat projektu 

budżetu. Następnie radny odpowiedział na pytanie radnego Macieja Zająca w sprawie różnicy w 

propozycjach przyznania dotacji Policji i Straży Pożarnej. Radny poinformował, że ta różnica wynika z pism 

złożonych przez te służby tzn. Policja wnioskowała o kwotę 20 tys. zł, a Straż Pożarna o 35 tys. zł. Radny 

dodał, że wpłynęło jeszcze spóźnione pismo, o którym radny powinien wiedzieć, ze Szpitala Powiatowego o 

kwotę 60 tys. zł. Z uwagi na to, że szpital złożył wniosek o dotację po terminie nie otrzymał wnioskowanych 

środków. Radny podkreślił i poprosił radnego Macieja Zająca o przekazanie tej informacji policjantom, że 

radni zaproponowali 100% środków, o które wnioskowała Komenda Powiatowa Policji w Złotowie. Tak 
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samo było w przypadku Straży Pożarnej. Radny Maciej Zając stwierdził, że Rada nie jest od 

„przyklepywania” pism ale od decyzji podziału środków zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Radny 

Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że takie wnioski wpłynęły do Urzędu Miejskiego wraz z wykazem 

pozycji i zadań, na jakie mają zostać te środki przeznaczone, tym samym radni albo uwzględniają te wnioski, 

albo ich nie uwzględniają. W tym przypadku uwzględnili ww. wnioski w całości i przyznali wnioskowane 

kwoty w 100% wysokości. Radny zaznaczył, że w przypadku terminowego złożenia wniosku przez szpital, 

Rada przyznałaby dotację tej jednostce, być może nie w pełnej wysokości. Radny Maciej Zając 

poinformował, że w ostatnich latach różnica w kwocie dotacji przyznanej z budżetu miasta dla obu służb 

zawsze wynosiła 10 tys. zł więcej dla Straży Pożarnej. Radny odniósł się również do komentarza z pierwszej 

części sesji w dniu 16 grudnia 2020 r. na temat zakupu radiowozu, że cyt. „co to ma być”. Radny Krzysztof 

Koronkiewicz stwierdził, że nie będzie się wypowiadał na temat komentarza innej osoby. Radny Maciej 

Zając zwrócił uwagę, że powyżej przytoczony komentarz wygłosił radny Krzysztof Koronkiewicz. Radny 

Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że podstawą przyznania środków obu służbom w ww. 

wysokościach były wnioski złożone w sprawie dotacji przez te służby. Radny zadał pytanie, czy jeżeli 

Policja nie złożyła wniosku, to czy również miałaby otrzymać środki? Radny zwrócił się do radnego Macieja 

Zająca o telefon w tej sprawie i wówczas radny przedstawi wszystkie informacje dot. wysokości 

proponowanych dotacji.           

 

Radny Krzysztof Żelichowski poinformował, że zgłaszał już pracownikowi Urzędu ds. gospodarki 

komunalnej sprawę przestawienia tablicy ogłoszeniowej przy ul. Krzywoustego. Radny dodał, że tablica ta 

jest zlokalizowana w niefortunnym miejscu, ponieważ stoi przy samej ulicy, przy rozjeździe. Bardziej 

wskazanym i lepiej zauważalnym miejscem byłaby lokalizacja w miejscu, gdzie dawniej stał kiosk. Ponadto 

tablica w obecnej lokalizacji zasłania ludzi poruszających się na ścieżce rowerowej, miało miejsce kilka 

drobnych kolizji. Burmistrz poinformował, że zapozna się z tą sprawą i podejmie odpowiednie środki.   

 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że miasto posiada 90 mln zł budżet, nie ma praktycznie większego 

zadłużenia, posiada dobrą kondycję finansową i dnia 30 grudnia 2020 r. nie ma uchwalonego budżetu na rok 

2021 i WPF na lata 2021-2025. Zastępca Burmistrza zadała pytanie na temat przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Zastępca Burmistrza dodała, że od 6 lat uczestniczy w uchwalaniu budżetu i jeszcze nigdy w tym czasie nie 

było takiej zgodności pomiędzy propozycjami Burmistrza a propozycjami klubów radnych. Poprzednio 

zawsze w zakresie projektu budżetu było kilka inwestycji spornych. W tym projekcie budżetu wszystkie 

propozycje radnych zostały ujęte. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że radny Krzysztof Koronkiewicz 

twierdzi, że inwestycje zgłoszone przez radnych zostały „ukradzione” przez Burmistrza. Według Zastępcy 

Burmistrza powyższe stwierdzenie należy potraktować jako żart i kompletne niezrozumienie tematu. 

Zastępca Burmistrza podkreśliła, że Urząd dopilnował realizacji procedury w sprawie uchwalenia projektu 

budżetu, którą Rada uchwaliła w sierpniu br. Zastępca Burmistrza poinformowała, że inicjowane przez 

Burmistrza spotkania w sprawie projektu budżetu zostały w zeszłym roku „wyśmiane” i potraktowane jako 

coś nieformalnego. W obecnie obowiązującej procedurze uchwalania projektu budżetu nie przewidziano 
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spotkań, natomiast obecnie okazuje się że tych spotkań brakuje. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że przed 

chwilą radni nie podejmując uchwały budżetowej na rok 2021 zagłosowali przeciwko zgłoszonym przez 

siebie propozycjom inwestycji. Zastępca Burmistrza zaznaczyła, że radni upierają się przy przekazaniu 

kwoty stanowiącej 1/3 zaplanowanych łącznych wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie MZWiK Sp. 

z o. o. w Złotowie. Zastępca Burmistrza poinformowała, że decyzja Burmistrza o cofnięciu dofinansowania 

została oparta na drobiazgowej analizie dot. kondycji finansowej spółki. Zastępca Burmistrza odniosła się do 

zarzutów części radnych o niekompetencji rady nadzorczej tej spółki i dodała, że posiada wiedzę na temat 

funkcjonowania tego podmiotu. Na podstawie przeprowadzonej analizy Zastępca Burmistrza podkreśliła, że 

kierownictwo Urzędu jest przekonane, że spółka tego dofinansowania nie potrzebuje. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że nie mając uchwalonego budżetu nie można w styczniu ruszyć z inwestycjami. Temat ten 

był przerabiany w zeszłym roku a jego skutkiem będzie nie przeprowadzenie przetargów w 

najatrakcyjniejszym okresie jeżeli chodzi o ceny oferentów. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że apel 

odczytany przez radną Agnieszkę Jęsiek-Barabasz nie zawierał żadnego konkretnego merytorycznego 

zarzutu wskazującego dlaczego przedłożony przez Burmistrza budżet jest niewłaściwy. Zastępca Burmistrza 

podkreśliła, że mieszkańcy miasta oczekują od Rady i Burmistrza uchwalenia budżetu, a nie kierowania się 

osobistymi animozjami czy kwestią zaufania. Zastępca Burmistrza poinformowała, że różnica dot. obu grup 

propozycji do projektu budżetu na rok 2021 tj. radnych i Burmistrza, to wkład finansowy do MZWiK Sp. z o. 

o. w Złotowie oraz kwestii obcięcie wydatków bieżących. Zastępca Burmistrza ponownie przytoczyła 

przykład z pierwszej części sesji dot. środków na życie i na inwestycji tzn. nikt rozsądny nie przeznacza na 

inwestycje ze środków na życie. Zastępca Burmistrza zadała pytanie, kto zaciąga kredyt na rzecz podmiotu, 

który posiada zdolność kredytową? Zastępca Burmistrza zapytała, dlaczego w budżecie miasta powyższe 

działania mają zostać podjęte? Następnie Zastępca Burmistrza odniosła się do postulatu radnych na temat 

wpływu Rady na kształt budżetu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, radni decydują o kształcie budżetu, natomiast wykonuje go Burmistrza. Zastępca Burmistrza 

podniosła kwestię odpowiedzialności w kontekście realizacji zadań inwestycyjnych. Zastępca Burmistrza 

zadała pytanie, kto poniesie odpowiedzialność w przypadku wycofania zadania wymiany instalacji c.o. w 

Publiczny Przedszkolu nr 2 w przypadku wystąpienia awarii w ciągu roku? Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że wypowiada się w imieniu całej grupy ludzi, która współpracuje z Burmistrzem i 

przygotowuje szereg różnych analiz, zbiera informacje niezbędne do podjęcia decyzji. Zastępca Burmistrza 

wyraziła swoje wrażenie, że radni ww. grupę osób kompletnie ignorują i deprecjonują, ponieważ podejmują 

decyzje na podstawie cyt. „czyjegoś widzimisię” a ignorują przedstawione analizy i przedłożone pisma. W 

ocenie Zastępcy Burmistrza tego rodzaju działanie nie jest działaniem w interesie mieszkańców.                        

 

Radny Stanisław Wojtuń skierował pytanie do Przewodniczącego największego klubu radnych w Radzie, 

radnego Romana Głyżewskiego. Radny odniósł się do przyjętych na posiedzeniach komisji stałych 

wniosków do budżetu i zadał pytanie, co się stało, że radni zrezygnowali z przyjęcia tych wniosków i 

uchwalenia budżetu? Radny dodał, że brakowało tylko wskazania przez wnioskodawców konkretnych 
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paragrafów w zakresie wydatków bieżących i proces podjęcia uchwały budżetowej byłby zakończony. 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że od wskazania ww. paragrafów w wydatkach bieżących jest 

Pani Skarbnik. Zdaniem radnego Stanisława Wojtunia to niej jest zadanie Pani Skarbnik.  

 

Radny Roman Głyżewski odniósł się do wypowiedzi Burmistrza i Zastępcy Burmistrza. Radny stwierdził, 

że jest nieprawdą, że nie uczestniczy w pracach nad projektem budżetu, ponieważ w sprawach drobnych 

kontaktuje się z pracownikami Urzędu Miejskiego. Radny poinformował, że łącznie zostało zgłoszonych 44 

zadań inwestycyjnych tj. propozycji Burmistrza i radnych. Radny wspomniał o „aferze” 5 mln zł (kwota 

wkładu do MZWiK Sp. o. o. w Złotowie), i dodał, że w tej sprawie nie została przedstawiona radnym żadna 

analiza. W projekcie budżetu przedłożonym przez Burmistrza, który został wysłany do RIO celem 

zaopiniowania, z kwoty przeznaczonej na inwestycje w wysokości 7,3 mln zł, kwota 5 mln zł została 

przeznaczona na dofinansowanie dla spółki. Natomiast pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki 

minimalne. Następnie radny odniósł się do pytania radnego Stanisława Wojtunia. Radny poinformował, że w 

działaniach radnych podejmowanych w celu wypracowania projektu budżetu uwzględniającego kwotę 5 mln 

zł na MZWiK Sp. o. o. w Złotowie oraz środki na zadania inwestycje cyt. „to z każdą rzeczą była przeszkoda 

od kierownictwa Urzędu Miasta, że nie zrobią, nie zmienią”. Radny poinformował, że budżet jest powiązany 

z WPF i dopóki nie będzie woli Burmistrza w sprawie wydania polecenia służbowego Pani Skarbnik 

odnośnie dokonania zmian w projekcie budżetu zgodnie ze zgłoszonymi przez radnych wnioskami, to budżet 

i WPF mogą zostać zakwestionowane przez RIO. Radny stwierdził, że radni biorą również odpowiedzialność 

za miasto. Radny podkreślił, że należy przeprowadzić rozmowy pomiędzy Burmistrzem a radnymi w 

sprawie projektu budżetu kolejny raz w celu wypracowania kompromisu. Radny poinformował, że 

wnioskodawcy przyjętych na komisjach stałych Rady wniosków do projektu budżetu wycofali się z ich 

przyjęcia na sesji, ponieważ cyt. „nikt nie chciał nam zmienić” a radni nie są w posiadaniu narządzi pracy, 

aby powiązać zmiany w projekcie budżetu z projektem WPF. W ocenie radnego, to zadaniem Burmistrza jest 

znalezienie formy wypracowania tego kompromisu, tymczasem cyt. „widzę po tym, że są takie cięcia cały 

czas, że my jesteśmy negatywni i jest odbijana pałeczka w jedną i drugą stronę i dlatego są takie skutki jakie 

są”. Radny podkreślił, że w styczniu 2021 r. należy ponownie podjąć rozmowy w celu wypracowania 

kompromisu.  

 

Radny Henryk Golla stwierdził, że w jego ocenie Burmistrz i dodał, że może niekoniecznie Burmistrz, 

chciał obecnie zastosować ten sam „system”, który zastosował w ubiegłym roku przy uchwalaniu WPF tzn. 

niepoprawienie na prośbę radnych pewnych danych w WPF i budżecie, w czego wyniku RIO wydało 

negatywną opinię i wystąpiła konieczność poprawienia podjętych uchwał. Zdaniem radnego w ubiegłym 

roku należało tylko wprowadzić poprawki do WPF zgodnie z uchwałą budżetową, o co prosiła część radnych 

i ten budżet ruszyłby od stycznia. Radny dodał, że w czasie rozmów nad rozwiązaniem tej sprawy Burmistrz 

stwierdził, że strony doszły do porozumienia, gdzie zdaniem radnego zdania były odmienne. W opinii 

radnego obecnie przedłożony projekt budżetu nie można nazwać kompromisowym a negocjacjami nie jest 

działanie polegające na  „odbijanie się” pismem na pismo uznając, że należy takie wyjaśnienie zaakceptować. 
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Natomiast kompromis jest wówczas, kiedy obie strony nie są do końca zadowolone. Radny poinformował, 

że radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz przeczytała nie apel tylko informację skierowaną do społeczności 

Złotowa na temat rzeczywistego stanu prac nad budżetem. W ocenie radnego nie powinno się przedstawiać 

medialnie niektórych kwestii, jeżeli budżet nie jest jeszcze uchwalony, co może wpływać na różne 

postrzeganie uczestniczących w pracach nad budżetem przez lokalną społeczność. W ocenie radnego 

rozmowy na temat wkładu finansowego do MZWiK Sp. o. o. w Złotowie należało zacząć od września wraz z 

przedstawieniem radnym wszystkich na ten temat cyt. „bo Pan Burmistrz, może nawet nie Pan Burmistrz, bo 

bym chyba bronił Pana Burmistrza bardziej niż Panią Skarbnik i Panią Małgorzatę Chołodowską, 

wiceburmistrza, bo jakiś wpływ musiało to mieć, na to że 5 mln zł jest, wizyta w wodociągach 5 mln zł nie 

ma. I kontrole i to i tamto i udowadnianie nam na siłę jak to wygląda. My tych danych nie widzimy, a wiara 

na słowo, no nie jest do końca sprawdzona”.          

 

Burmistrz stwierdził, że w przypadku woli zawarcia kompromisu należy rozmawiać. Zdaniem Burmistrza 

sesja jest miejscem do przeprowadzenia dyskusji w tym temacie. Burmistrz podkreślił, że tymczasem radni 

przedstawili oświadczenie, w którym stwierdzili, że budżet nie został uchwalony a w punktach sesji dot. 

uchwalenia WPF i budżetu cyt. „po prostu to było jedne wielkie, można powiedzieć, użyć mocnego słowa: 

jakaś farsa, czy oszustwo, w które się angażowaliśmy”. Burmistrz dodał, że jeżeli chodzi o wolę 

porozumienia w kwestii projektu budżetu, to na sali sesyjnej jest on wraz z zespołem współpracowników w 

celu przeprowadzenia rozmów z radnymi. Radny Krzysztof Kulasek stwierdził, że strona urzędowa we 

wrześniu br. również oszukiwała radnych. Burmistrz zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie kwestii 

podniesionej przez radnego Henryka Golli odnośnie braku woli przez Burmistrz dokonania pewnych zmian. 

Burmistrz dodał, że nie ma upoważnienia do dokonywania takich zmian. Zdaniem radnego Krzysztofa 

Żelichowskiego dalsza dyskusja w tym temacie nie ma sensu, ponieważ przez 3 miesiące obie strony stoją 

na swoich stanowiskach i nie doszło do zawarcia kompromisu. Zdaniem radnego dyskusja jest już dzisiaj 

niepotrzebna, chyba że uczestnicy mają wolę jej przeprowadzenia. Burmistrz stwierdził, że należy 

przeprowadzić tą dyskusję, ponieważ sprawa ta musi zostać wyjaśniona. Radny Krzysztof Żelichowski 

przerwał wypowiedź Burmistrza i stwierdził, że w powyższej sprawie to jest jego wina cyt. „Pan nas zawsze 

stawiał pod ścianą i stoi przy swoim i ani nawet na centymetr nie ustępuje”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz wystąpił z propozycją zakończenia sesji.                  

                      

Punkt 22. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad o godz. zakończył XXIV sesję Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Oprac. 

 

Piotr Jeske  
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Sekretarz obrad  

 

    Krzysztof Koronkiewicz      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


