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Protokół Nr XXV.2021 

z XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

W dniu 13 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie VIII kadencji. Sesja została zwołana na podstawie 

zarządzenia nr 1.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 7 stycznia 2021 r. Wnioskodawcą zwołania 

nadzwyczajnej sesji był Burmistrz Miasta Złotowa, który złożył w tej sprawie wniosek w dniu 7 stycznia 

2021 r. Sesja odbyła się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

 

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

Pieniążkowski.   

 

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady otworzył Przewodniczący, który powitał wszystkich radnych, Burmistrza Miasta Złotowa - p. 

Adama Pulita, Zastępcę Burmistrza - p. Małgorzatę Chołodowską, Skarbnika Gminy Miasto Złotów - p. 

Jadwigę Skórcz, Zastępcę Skarbnika - p. Ilonę Sawczuk-Kruk, Sekretarza Gminy Miasto Złotów - p. 

Aleksandrę Zachęć oraz radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie - p. Pawła Tabora.  

 

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. Agnieszka Jęsiek-Barabasz, p. Mariola Wegner oraz p. Maciej 

Zając.  

 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Krzysztofa Kulaska. Radny wyraził zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Porządek obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie:   

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.  

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

na lata 2021-2025.  

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

5. Zamknięcie sesji. 
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3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na 

lata 2021-2025  

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

Złotów na lata 2021-2025 w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Burmistrz przedstawił chronologię prac nad projektem budżetu na rok 2021, w szczególności w stosunku do 

założeń wynikających z procedury pracy nad projektem uchwały budżetowej tj. chodzi o §8 pkt 2 uchwały w 

sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów. Burmistrz poinformował, że 

projekt budżetu został przesłany do zaopiniowania RIO do dnia 15 listopada 2020 r. Burmistrz dodał, że 

projekt ten został przez RIO zaopiniowany pozytywnie. W dniu 3 grudnia 2020 r. radni złożyli formalnie 

wnioski w zakresie zmian i poprawek w projekcie budżetu na rok 2021, które zostały przyjęte przez komisje 

stałe Rady Miejskiej w Złotowie. Burmistrz w dniu 8 grudnia 2020 r. powiadomił radnych o przyjęciu części 

ww. wniosków i przedstawił uzasadnienie odrzucenia innych wniosków w ramach przedłożonej 

autopoprawki. Burmistrz podkreślił, że w zakresie zaproponowanej przez siebie autopoprawki zostały 

uwzględnione w prawie w 100% propozycje wydatków inwestycyjnych zgłoszone przez radnych kosztem 

kwoty wkładu finansowego do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. W dniu 15 grudnia 2020 r. komisje złożyły 

formalne wnioski do projektu budżetu, w których został utrzymany ww. wkład w kwocie 5 mln zł do 

MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie kosztem realizacji inwestycji oraz zostały wskazane pewne redukcje w 

wydatkach bieżących. Podczas XXIV sesji w dniach 16 i 30 grudnia 2020 r. budżet na rok 2021 nie został 

uchwalony. W dniu 11 stycznia 2021 r. na zaproszenie Burmistrza odbyły się kolejne konsultacje w sprawie 

projektu budżetu, których efektem jest przełożona przez Burmistrza na dzisiejszej sesji autopoprawka. 

Burmistrz zwrócił uwagę, że autopoprawka będąca przedmiotem obecnego głosowania zawiera wcześniejsze 

zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki łącznie z dwoma technicznymi autopoprawkami wynikającymi ze 

wskazówek RIO. Burmistrz poinformował, że przedłożona autopoprawka zawiera kompleksowo zmiany, co 

do których radni i Burmistrz byli zgodni na spotkaniu w dniu 11 stycznia br. oraz zmiany techniczne 

wynikające z opinii RIO. Burmistrz zaapelował do radnych o podjęcie uchwał będących przedmiotem 

dzisiejszej sesji, ponieważ miasto musi realizować zadania własne w oparciu o budżet, zarówno w zakresie 

zamierzeń inwestycyjnych jak i potrzeb bieżących mieszkańców.  

 

W ocenie Burmistrza przedłożone radnym projekty uchwał są materiałem spójnym, WPF i budżet są 

dokumentami ściśle ze sobą powiązanymi. Burmistrz dodał, że zaproponowana autopoprawka 

uwzględniająca najdalej idące kwestie naszego porozumienia powoduje, że ww. dokumenty są ze sobą 

spójne i poprawne pod kątem formalnym i wszelkich zasad konstruowania budżetu. Burmistrz podkreślił, że 

istotą sprawy jest kwestia dofinansowania spółki MZWiK. Burmistrz poinformował, że w ww. autopoprawce 

zostało zaproponowane utrzymanie tego dofinansowania w kwocie w wysokości tj. 2,5 mln zł (połowa 

wartości kwoty pierwotnej) wraz z uzyskanym dofinansowaniem zewnętrznym, tak aby nie zostały 

uszczuplone realizacje innych zadań ważnych z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa mieszkańców 
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oraz rozwoju miasta. Burmistrz stwierdził, że ww. kluczowa kwestia jest podstawowym elementem tego 

kompromisu wypracowanego na spotkaniu w dniu 11 stycznia br. Burmistrz odniósł się do informacji 

przygotowanej przez Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w sprawie stanu finansów i kondycji 

finansowej spółki, która została przedstawiona radnym. Burmistrz dodał, że w zakresie ww. opracowania 

radni otrzymali informacje na temat m.in. wysokości środków zdeponowanych przez spółkę, środków 

wracających do spółki z tytułu odpisu podatku VAT, przesunięć w czasie realizacji inwestycji pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Złotów” w jednej części o pół roku i o rok w 

drugiej części. Burmistrz stwierdził, że nadal uważa, że dofinansowanie MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie z 

budżetu miasta, biorąc pod uwagę dobrą kondycję finansową spółki oraz koszt realizacji zadań 

inwestycyjnych miasta i przy zaciągniętym przez miasto kredycie jest nie do końca zasadne. Burmistrz dodał, 

że mając na względzie doprowadzenie do zawarcia porozumienia w sprawie uchwalenia budżetu i zgodności 

przynajmniej w części zadań składa ww. autopoprawkę. Burmistrz poinformował, że dzieje się to kosztem 

zadań inwestycyjnych wskazanych przez radnych na spotkaniu w dniu 11 stycznia br., które Burmistrz 

zaakceptował i w wyniku ich wykreślenia środki zaplanowane na ich realizację zostaną przeznaczone na 

dofinansowanie wkładu dla spółki. Burmistrz dodał, że część tych środków pochodzi z wydatków bieżących 

wskazanych przez radnych. Następnie Burmistrz przedstawił ww. wykreślone inwestycje: budowa domu 

komunalnego przy ul. Polnej, opracowanie dokumentacji przy ul. Powstańców w celu poprawy 

bezpieczeństwa tej drogi, oddzielenia ruchu rowerowego od pieszego na Półwyspie Rybackim w okolicy 

zintegrowanego placu zabaw, siłowni. Natomiast w zakresie wydatków bieżących dotyczących organizacji 

wydarzeń wykreślono wydatki na organizację EEF i turnieju rycerskiego. Burmistrz przyznał, że być może 

ww. wydarzeń z uwagi na panującą sytuację związaną z pandemią nie będzie można zrealizować. Środki z 

ww. zadań zostały przesunięte na dofinansowanie spółki. Burmistrz wyraził nadzieję, że w ten sposób 

skonstruowany budżet rozwieje wątpliwości radnych w kwestii dofinansowania i budżet zostanie uchwalony 

na dzisiejszej sesji, tak aby radni mogli odpowiedzialnie wywiązać się ze swojego zadania. Burmistrz dodał, 

że radni mają prawo żądać informacji, analiz związanych z uchwalaniem budżetu i stwierdził, że tego 

rodzaju dane zostały radnym w trakcie prac nad projektem budżetu dostarczone. W ocenie Burmistrza 

wspólnie wypracowany dokument zasługuje na jego przyjęcie.     

 

Przewodniczący poinformował o wpłynięciu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025, której treść została wczoraj dostarczona radnym. 

Przewodniczący zadał pytanie, czy radni chcieliby się odnieść do treści autopoprawki?    

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że do dofinasowania spółki brakuje 4 mln zł po bardzo 

ciężkich staraniach tylko i wyłącznie pracowników i Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, a nie 

pracowników Urzędu Miejskiego. Radny dodał, że Burmistrz nie powinien wprowadzać opinii publicznej w 

błąd mówiąc o połowie pierwotnej kwoty, ponieważ propozycja Burmistrza obejmuje przekazanie z budżetu 

miasta kwoty 1,5 mln zł (nie wliczając dofinansowania zewnętrznego w kwocie 1 mln zł).   
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Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do wypowiedzi Burmistrza. Zdaniem radnego Burmistrz 

przedstawia autopoprawkę, która została uzgodniona wspólnie, jako własną inicjatywę. Radny poinformował, 

że prace nad ww. autopoprawką trwały 4 godziny i dodał, że w jego ocenie cyt. „za dużo Panu ustąpiliśmy z 

tego, co powinniśmy ustąpić”, ponieważ kwota dofinansowania dla spółki z 5 mln zł została zmniejszona do 

1,5 mln zł. Radny dodał, że nie zostały naruszone wydatki bieżące, o co prosiła strona urzędowa z uwagi na 

to, aby nie „burzyć” budżetu. Radny stwierdził, że kompromis w zakresie projektu budżetu został na razie 

przedstawiony tylko przez radnych, a nie przez Burmistrza, który zdaniem radnego odrzuca argumenty i 

postulaty radnych. Radny uważa, że ww. kompromis nie jest jeszcze do końca wypracowany i należy jeszcze 

przeprowadzić dyskusję nad jego ostatecznym kształtem. Radny stwierdził, że zabezpieczona przez 

Burmistrza kwota 1,5 mln zł w budżecie miasta na dofinansowanie MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie nie jest 

dużą kwotą. W ocenie radnego nie chodzi o kwotę 500 tys. zł tylko o inne kwestie. Radny stwierdził, że 

radni ustąpili naprawdę w dużym zakresie m.in. z wydatków bieżących, z realizacji niektórych inwestycji, 

które radni postulowali, z dofinansowania dla MZWiK-u. Zdaniem radnego tym samym nie można 

wprowadzać opinii publicznej w błąd, ponieważ były to ustępstwa radnych a nie Burmistrza, co zostało 

uzgodnione na spotkaniu w dniu 11 stycznia br. Radny dodał, że były to propozycje radnych, a nie 

Burmistrza.      

 

Burmistrz stwierdził, że dyskusja nad projektem budżetu już się odbyła i dzisiejsza sesja jest sprawą 

techniczną tj. albo radni przyjmą projekt budżetu wraz ze zgłoszoną autopoprawką albo nie. Burmistrz 

poinformował, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia przez radnych własnych wniosków do tego projektu. 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego i informowania mieszkańców o 

pracach nad budżetem. Burmistrz poinformował, że składając autopoprawkę akceptuje wprowadzane zmiany 

m.in. w zakresie autopoprawki zostało wskazane dofinansowanie spółki MZWiK w wartości połowy 

pierwotnej kwoty tzn. 2,5 mln zł z 5 mln zł. W ocenie Burmistrza autopoprawka jest formą gwarantującą 

przejście tego projektu budżetu, spójność tego dokumentu, wprowadzenie wypracowanych zmian, formalną 

zgodność tego dokumentu z przepisami prawa. Autopoprawka jest bezpieczniejszym scenariuszem 

uchwalenia budżetu. Drugim scenariuszem jest dokonanie zmian przez radnych. Burmistrz poinformował, że 

niektórych z tych propozycji nie może firmować swoją autopoprawką jako własną zmianę jak np. rezygnację 

z zadań ważnych dla bezpieczeństwa albo wynikających z nakazów państwowych instytucji. Burmistrz 

podkreślił, że radni mogą dokonać zmian według własnych propozycji, dalej idących i tym samym radni 

będą wówczas firmować ten budżet. Burmistrz dodał, że przyjęcie uzgodnionych zmian w formie 

autopoprawki było jednym z elementów kompromisu. Następnie Burmistrz odniósł się do kwoty 2,5 mln zł 

dofinansowania dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, w ramach której ujęto 1 mln zł dofinansowania 

zewnętrznego. Burmistrz poinformował, że miasto analizuje możliwości pozyskania zewnętrznego 

dofinansowania w zakresie realizacji inwestycji i to miasto wskazało spółce możliwość pozyskania 

zewnętrznych środków na realizację. Spółka przygotowała wniosek pod kątem jego zawartości 

merytorycznej, a wniosek złożyło miasto wraz z drugim wnioskiem w sprawie dofinansowania wymiany 
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pieców. Wniosek w sprawie dofinasowania inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Złotów” pozytywnie przeszedł weryfikację, natomiast wniosek w sprawie wymiany pieców nie 

uzyskał dofinansowania. Zdaniem Burmistrza nie należy obecnie szukać powodów do dyskusji nad tym, kto 

„wystarał” się o to dofinansowanie, ponieważ spółka jest spółką miejską i jednym z podstawowych zadań 

stawianych przez Burmistrza jednostkom jest aktywność w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, 

tak aby środki na realizację inwestycji nie pochodziły tylko z własnych budżetów. Burmistrz poinformował, 

że środki z dofinansowania zewnętrznego zostały realnie pozyskane i umniejszają wartość kwoty wkładu 

spółki z budżetu miasta. Burmistrz dodał, że w ciągu roku będą jeszcze analizowane dostępne źródła 

pozyskania środków zewnętrznych na realizację ww. inwestycji oraz na każde inne zadanie ujęte w budżecie. 

Burmistrz podkreślił, że w przypadku nie uchwalenia budżetu nie można ogłaszać przetargów i upływają 

terminy korzystnych rozdań ofertowych na rynku. Burmistrz poinformował, że nie może ogłosić przetargu 

np. na realizację ul. Szpitalnej, której kwota została urealniona, jeżeli chodzi o realizację całego zakresu tego 

zadania. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych o wyrażenie ich akceptacji dla przedstawionego 

rozwiązania.     

 

Radny Roman Głyżewski stwierdził, że budżet musi zostać uchwalony w styczniu br., tylko budżet musi 

być kompromisem, zarówno ze strony radnych, jak i Burmistrza. Radny pozytywnie ocenił zorganizowanie 

spotkania roboczego w sprawie projektu budżetu w dniu 11 stycznia br., którego jego zdaniem brakowało w 

dotychczasowych pracach na budżetem. Radny dodał, że jedynym sporem w ustaleniu ostatecznego kształtu 

budżetu jest sprawa dofinansowania MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny podkreślił, że w tej sprawie 

podczas spotkania w dniu 11 stycznia br. radni i Burmistrz byli bardzo blisko osiągnięcia kompromisu. Spór 

dotyczy kwoty 500 tys. zł. Radny poinformował, że stanowisko radnych, które zaprezentował dotyczy 

zabezpieczenia wkładu dla spółki w kwocie 2 mln zł, natomiast Burmistrz stanął na stanowisku 1,5 mln zł. 

Radny stwierdził, że spotkanie z dnia 11 stycznia br. nie zakończyło się tylko zostało przerwane, ale do tego 

tematu, zdaniem radnego, zawsze można wrócić. Radny stwierdził, że opinii publicznej należy przedstawić 

sprawę kondycji finansowej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie wynikającą z informacji opracowanej przez 

Prezesa Zarządu spółki dla Burmistrza i do wiadomości radnych. Następnie radny przedstawił dane zawarte 

w ww. informacji. W ocenie radnego kondycja finansowa spółki jest dobra, co jest zasługą działalności 

zarządu spółki. Aktualne zdolności kredytowe spółki są na maksymalnym poziomie do 5 mln zł. 

Zaawansowanie robót na sieci wynosi ok. 54%, zakończenie prac zaplanowano na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Zdaniem radnego zadanie to zostanie zakończone na przełomie 2021/2022. Radny odniósł się również do 

kwestii zwrotu środków z tytułu podatku VAT. Radny poinformował, że wszystkie środki ze zwrotu VAT 

zostały ujęte w źródłach finansowania inwestycji. Radny dodał, że przedstawione w informacji dane są 

orientacyjne. Radny poinformował, że obecnie do zakończenia realizacji tej inwestycji brakuje kwoty w 

wysokości 5,3 mln zł. Radny podkreślił, że ww. kwota może ulec zmianie. Całkowita wartość tego zadania 

wynosi 52 mln zł, natomiast w ocenie radnego brakuje kwoty 6 mln zł. Radny poinformował, że stanowisko 

radnych pracujących nad tym budżetem polega na tym, że z budżetu miasta zostanie zabezpieczona kwota 2 
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mln zł na wkład do spółki plus 1 mln zł z uzyskanego dofinasowania zewnętrznego, łącznie kwota wkładu 

wyniesie 3 mln zł. Natomiast po przeprowadzonych rozmowach i analizach brakującą kwotę 3 mln zł 

wyłoży spółka w postaci bądź pozyskania środków zewnętrznych bądź poprzez zaciągnięcie kredytu. 

Zdaniem radnego temat ten pozostaje ciągle otwarty. Radny zwrócił uwagę, że radni ustąpili w 

maksymalnym zakresie m.in. nie będzie cięć w wydatkach bieżących poza środkami zaplanowanymi na 

organizację imprez masowych tj. EEF i turnieju rycerskiego w związku z obecnie panująca sytuacją. Radny 

dodał, że na spotkaniu zostały również uzgodnione wydatki majątkowe m.in. część zadań z listy 33 pozycji 

została odrzucona i dokonano cięć w wydatkach innych zadań. Radny powtórzył, że negocjacje 

przeprowadzone podczas spotkania w dniu 11 stycznia br. zostały przerwane i spór dotyczy kwoty 500 tys. zł 

wkładu do MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny dodał, że radni zagłosują zgodnie z własną opinią 

odnośnie przedstawionych projektów uchwał.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz w uzupełnieniu wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego 

poinformował, że spółka zakończy realizacje największej inwestycji w historii miasta i wówczas będzie się 

musiała rozliczyć ze środków m.in. dotacji NFOŚiGW. Radny stwierdził, że jak już wspomniał na spotkaniu 

roboczym cyt. „bardzo często NFOŚiGW lubi ucinać” i jeżeli ze swojej dotacji fundusz dokona redukcji 5%, 

to spółka będzie miała problem ze sfinansowaniem inwestycji. Wówczas spółka będzie zmuszona zaciągnąć 

kredyt, którego koszty przełożą się na mieszkańców miasta. Radny poinformował, że od 3 lat była mowa o 

dofinansowaniu realizacji inwestycji przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w wysokości 16 mln zł z budżetu 

miasta, co zostało wspólnie uzgodnione przez Radę i Burmistrza. Środki te zostały zabezpieczone. Natomiast 

Burmistrz wycofał się z tego uzgodnienia. W ocenie radnego spółka obecnie funkcjonuje prężnie dzięki 

pracy pracowników i zarządowi. Spółka obecnie działa na wysokim poziomie biorąc pod uwagę jej kryzys w 

ubiegłych latach. Zdaniem radnego należy spółce przy jej staraniach i działaniach pomóc a nie utrudniać 

poprzez wycofywanie części pomocy w postaci wkładu z budżetu miasta. Radny poinformował, że z 

pierwotnej kwoty wkładu 5 mln zł pozostała kwota 4 mln zł z uwagi na otrzymanie przez spółkę 1 mln zł z 

dofinansowania od Wojewody. Radny poinformował, że podczas spotkania roboczego radni wyrazili zgodę 

na kompromis poprzez obniżenie tej kwoty (4 mln zł) do 2,5 mln zł, na co Burmistrz się nie zgodził i została 

zarządzona druga przerwa. Radny dodał, że rozmowy zostały przerwane i radni zgodzili się na wkład w 

wysokości 2 mln zł tzn. 50% brakującej kwoty (z 4 mln zł). Radny podkreślił, że Burmistrz podczas tych 

rozmów nie doszedł do 50%. W ocenie radnego Burmistrz i radni stoją po dwóch stronach. Radny stwierdził, 

że obecnie w związku z trwającym już drugim rokiem pandemii państwo podnosi podatki i wprowadza nowe. 

Część radnych nie zgodziło się na podwyższenie stawek podatków lokalnych, o które Burmistrz zabiegał 

wraz ze swoim klubem radnych, w którym są radni: Stanisław Wojtuń, Maciej Zając, Janusz Justyna i 

Łukasz Piosik. Zdaniem radnego obecnie nie przyznając dotacji dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie miasto 

sięgnie po pieniądze mieszkańców, ponieważ zaciągnięcie pożyczki przez spółkę wpłynie na wzrost cen 

taryfy za wodę i ścieki, niezależnie od wysokości tej podwyżki tzn. 10, 20 czy 30 gr. Radny podkreślił, że 

część radnych „stoi na straży portfela mieszkańców” i nie chce pozwolić, aby oprócz państwa jeszcze 
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samorząd sięgał po pieniądze mieszkańców. W związku z powyższym radny uważa, że należy pomóc spółce 

w zakończeniu realizacji inwestycji poprzez jej dofinansowanie, aby nie wpływać na wzrost cen wody i 

ścieków. Radny zwrócił się do Burmistrza i stwierdził cyt. „Pan jako praktycznie stojący na czele MZWiK, 

bo MZWiK jest spółką Urzędu Miasta, gdzie w radzie nadzorczej mamy trzech przedstawicieli, czyli Panią 

Wiceburmistrz, Panią Skarbnik i Pana radcę prawnego, czyli ta cała trójka plus Pan, tak w moim mniemaniu, 

to wy działacie na szkodę, nie dosyć, że spółki, bo nie staracie się o to, żeby właśnie dostali te pieniążki, jak 

również na szkodę mieszkańców, bo sięgacie do ich kieszeni”. Radny poprosił Burmistrza o odstawienie 

„ambicji na bok” i zorganizowanie jeszcze jednego spotkania w celu znalezienia w projekcie budżetu kwoty 

500 tys. zł, czyli łącznie wkład z budżetu miasta wyniósłby połowę ww. brakującej kwoty (tzn. 2 mln zł z 4 

mln zł). Zdaniem radnego ww. rozwiązanie zadowoli wszystkie strony i mieszkańców miasta.  

 

Burmistrz stwierdził, że cyt. „nie wiem, czy istnieje jakiś tryb, żeby kiedy wypowiedź osiąga jakiś poziom 

absurdu, to Pan Przewodniczący mógł reagować, chyba nie. Stąd musimy słuchać do końca tych wypowiedzi, 

które kolejny raz potwierdzają niekompetencję, a jednocześnie na tyle tupetu, że zajmuje Pan publicznie 

przestrzeń i przekazuje te racje”. Burmistrz dodał, że każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi, jednak nie 

może pozwolić na tego typu „wrzutki”, czy wręcz oskarżenia. Burmistrz poinformował, że spółka nie jest 

własnością Urzędu Miejskiego, tylko Gminy Miasto Złotów. Właścicielem i zarządem zajmuje się 

Zgromadzenie Wspólników, które jednoosobowo reprezentuje Burmistrza Miasta Złotowa ze względu na 

100% kapitał miasta. Burmistrz pozytywnie odniósł się do oceny przedstawionej przez radnego w zakresie 

dobrego kierunku rozwoju spółki, który jest również wynikiem działań jej właściciela i radnych, ponieważ 

wspólnie podejmowane są decyzje, które nie doprowadzają do takich katastrof, które powodują niezdatność 

wody do spożycia, ponieważ zaniedbano poziom inwestycji i nie inwestowano w stację uzdatniania wody, 

tylko później w trybie awaryjnym poszukiwano środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Burmistrz 

podkreślił, że zmian należy dokonywać w zrównoważony sposób poszukując jednocześnie środków 

zewnętrznych na rozwój inwestycyjny. Burmistrz dodał, że realizacja zadania modernizacji sieci 

wodociągowej i sanitarnej w mieście mogła się odbyć tylko przy udziale środków zewnętrznych. Burmistrz 

poinformował, że w zakresie prac nad wnioskiem o dofinansowanie podejmował szereg działań w spółce 

m.in. Pani Prezes Zarządu otrzymała kredyt zaufania poprzez pełną dyspozycję w zakresie zmiany formy 

zarządu z dwuosobowego na jednoosobowy. Burmistrz zaznaczył, że z ww. dyspozycją łączy się również 

odpowiedzialność za podejmowane jednoosobowo działania. W zakresie działań podejmowanych w celu 

usprawnienia funkcjonowania spółki, Burmistrz wymienił przekazanie majątku spółce oraz podejmowanie 

uchwał w takim kierunku, aby była to spółka w poczuciu pełni odpowiedzialności za swój rozwój. Burmistrz 

stwierdził, że w związku z przyjęciem kwoty 16 mln zł na dofinansowanie realizacji projektu na jednym z 

etapów, należało sprawdzić wydatkowanie tych środków przez spółkę. Zadaniem Burmistrza obecnie, w 

ostatnim etapie realizacji, jest przedwcześnie na podejmowanie decyzji o przekazaniu spółce, zgodnie z 

zaplanowanym harmonogramem, ostatniej transzy tego wkładu w wysokości 5 mln zł. Burmistrz stwierdził, 

że w ciągu kilku lata realizacji tej inwestycji, z  budżetu miasta przekazano spółce kwotę 11 mln zł, z której 
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duża część środków znajduje się na lokacie spółki nierozliczona. W związku z powyższym, zdaniem 

Burmistrza, nie ma potrzeby obecnie przekazywania ostatniej transzy. Odnosząc się do wypowiedzi radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza Burmistrz podkreślił, że środki na dofinansowanie spółki pochodzą z budżetu 

miasta, z podatków i innych dochodów własnych samorządu, są to środki mieszkańców miasta. Burmistrz 

dodał, że środki te są przekazywane spółce w postaci wkładu kosztem mieszkańców miasta, kosztem nie 

zrealizowania innych miejskich inwestycji. W celu zrealizowania miejskich inwestycji ze środków wkładu 

został złożony wniosek o środki zewnętrzne na realizację inwestycji spółki. Burmistrz poinformował, że 

kwota 1 mln zł uzyskana w wyniku złożenia ww. wniosku jest przeznaczona na realizację zadania przez 

spółkę i nie można jej nie zauważyć w łącznej puli środków dofinansowania w 2021 r. dla MZWiK Sp. z o. o. 

w Złotowie. Tym samym kwota 1 mln zł uzyskana z dofinansowania zewnętrznego wraz z kwotą 

zaproponowaną przez Burmistrza w autopoprawce w wysokości 1,5 mln zł wkładu z budżetu miasta wynosi 

łącznie 2,5 mln zł, czyli połowę zaplanowanego pierwotnie dofinansowania. Burmistrz stwierdził, że 

zaproponowana pierwsza wersja budżetu zawiera przyznanie dofinansowania dla spółki w pełnej wysokości  

5 mln zł wraz z bardzo znikomymi inwestycjami miejskimi. W ocenie Burmistrza wygodniejszym 

rozwiązaniem jest otrzymanie środków w postaci wkładu z budżetu miasta przelewem na konto, a trudniej 

jest podjąć działania w kierunku pozyskania środków z innych zewnętrznych źródeł. Burmistrz podkreślił, że 

pracownicy spółki nie są ludźmi, którym się nie chce pracować, tylko posiadając taką mobilizację będą 

podejmować działania w kierunku pozyskania środków zewnętrznych. Burmistrz poinformował o kolejnym 

konkursie dla gmin o statusie popegeerowskim, w zakresie którego można aplikować o dofinasowanie na 

modernizację sieci. Burmistrz dodał, że będzie zachęcał, aby spółka z częścią swoich zadań zawartych w 

planie inwestycyjnym z konkretnymi kosztorysami wzięła udział w ww. konkursie. Burmistrz przedstawił 

swoje stanowisko odnośnie dofinansowania spółki. Burmistrz poinformował, że zgodnie z informacjami 

przekazanymi podczas spotkania roboczego, pomimo jego wątpliwości, kwota w wysokości 2,5 mln zł 

znajdzie się w budżecie na dofinansowanie spółki i dodał, że kwota ta może zostać zwiększona o pozyskane 

kolejne środki zewnętrzne. Burmistrz pozytywnie odniósł się do efektów spotkania roboczego, podczas 

którego udało się wiele rozbieżności wyjaśnić. Burmistrz podkreślił, że efekty tego spotkania zostały zawarte 

w przedłożonej przez Burmistrza autopoprawce.  

 

Zastępca Burmistrza zabrała głos w imieniu wywołanych w wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza  przedstawicieli miasta w Radzie Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Zastępca 

Burmistrza w celu przedstawienia zasad ekonomicznych działalności spółki posłużyła się przykładem 

kierownika sklepu, który jest cyt. „taką radą nadzorczą i zarządcą w jednym”, ponieważ z jednej strony 

reprezentuje właściciela, a z drugiej strony w jego imieniu zarządza. Zastępca Burmistrza zadała pytanie, 

który właściciel zgodzi się na to, aby kierownik sklepu domagał się ciągle inwestycji oraz wysokich 

podwyżek dla pracowników? Zastępca Burmistrza stwierdziła, że właściciel sklepu jest zainteresowany, żeby 

jego przedsiębiorstwo dobrze funkcjonowało ale nie może konsumować wszystkich środków, ponieważ 

właściciel musi zachować jakąś racjonalność ekonomiczną. W ocenie Zastępcy Burmistrza każdy właściciel 
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nie będzie podważał swoich podstaw finansowych w celu zaciągnięcia kredytu na pomysły inwestycyjne, 

ponieważ pracownicy sklepu powinni poradzić sobie z tych środków, którymi dysponują. Zdaniem Zastępcy 

Burmistrza właśnie z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w spółce. Zastępca Burmistrza zwróciła się 

do radnego Krzysztofa Koronkiewicza, aby w swoich wypowiedziach nie mówił o tym, że rada nadzorcza 

nie dba o interesy spółki, ponieważ rada nadzorcza nie jest od przekazywania spółce środków, których się 

domaga, tylko rada nadzorca nadzoruje racjonalną gospodarkę przedsiębiorstwa. Zastępca Burmistrza 

poinformowała, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej, kapitał spółki wzrósł ponad dwukrotnie. Spółka 

realizuje bardzo ważną inwestycję, jednak w ocenie Zastępcy Burmistrza nie może być tak, że spółka 

dostanie od przedstawicieli miasta w radzie nadzorczej każde pieniądze od miasta. Zastępca Burmistrza 

podkreśliła, że na środki będące przedmiotem sporu, miasto musi zaciągnąć kredyt. Środki te nie znajdują się 

na lokacie miasta, tylko miasto będzie musiało zaciągnąć następny kredyt po to, aby spółka, która jest w 

dobrej kondycji finansowej, mogła nie zaciągać kredytu. Zdaniem Zastępcy Burmistrza do określania 

powyższego działania jako nieracjonalne nie ma potrzeby posiadać wiedzy ekonomicznej, tylko posługiwać 

się budżetem domowym.  

 

Radny Henryk Golla stwierdził, że wiedzę na temat kondycji finansowej spółki przedstawiciele miasta w 

radzie nadzorczej posiadali przed przygotowaniem projektu budżetu na rok 2021, który został zaopiniowany 

przez RIO i informacja na ten temat nie została wówczas zasygnalizowana. Burmistrz zaakceptował w 

tamtym projekcie kwotę 7,3 mln zł na inwestycję, w tym 5 mln zł na wkład do MZWiK Sp. z o. o. w 

Złotowie. W ocenie radnego obecna sytuacja związana z dofinansowaniem spółki jest zastanawiająca. Radny 

stwierdził, że coś się musiało wydarzyć od tamtego czasu, skoro nie możemy dzisiaj zamiast wkładać 5 mln 

zł dołożyć 2 mln zł i tym samym dojść do konsensusu. Zdaniem radnego sporne 500 tys. zł nie jest aż taką 

kwotą, która mogłaby wpłynąć znacząco na budżet miasta. Radny stwierdził, że dyskusja na powyższy temat 

trwa już bardzo długo i wystarczy tylko dobra wola ze strony Burmistrza do zakończenia tej sprawy.  

 

Zastępca Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnego Henryka Golli i poinformowała, że przed 

przygotowaniem projektu budżetu w październiku 2020 r. dofinansowanie dla MZWiK Sp. z o. o. w 

Złotowie zostało wycofane z WPF. Wówczas radni zwołali nadzwyczajną sesję w celu przywrócenia tego 

wkładu. Burmistrz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu radnych postanowił ująć w projekcie budżetu 

kwotę 5 mln zł wkładu dla spółki. Zastępca Burmistrza jednocześnie poinformowała, że od początku 

gromadzone są informacje, które pozwolą radnym zrozumieć, że to dofinansowanie nie jest spółce niezbędne. 

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że spółka nie stara się o środki, które zostaną skonsumowane na 

bieżące potrzeby m.in. na wynagrodzenia, nagrody itp., ale na zakończenie realizacji inwestycji, która jest 

obecnie jednym z najważniejszych elementów rozwoju Złotowa. Zdaniem radnego lepszym rozwiązaniem 

jest znalezienie w budżecie miasta kwoty 500 tys. zł dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie i tym samym 
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unikniecie większych podwyżek opłat za wodę i ścieki niż wydawanie środków na promocję miasta, która, 

jak dodał radny, jest w większości promocją Burmistrza. 

 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Henryka Golli. Burmistrz poinformował, że w celu lepszej 

kontroli nad funkcjonowaniem spółki zmienił skład rady nadzorczej. Burmistrz uważa, że obecnie w radzie 

nadzorczej zasiadają najlepsi ludzie. Burmistrz zaznaczył, że zasiadanie w radzie nadzorczej wymaga 

posiadania odpowiednich kompetencji i dodał, że nie zawsze tak było za poprzednich kadencji tzn. w radzie 

nadzorczej zasiadały osoby, które nie miały do tego kwalifikacji m.in. niezbędnych egzaminów 

państwowych. Zadaniem rady nadzorczej jest reagowanie na zagrożenia w funkcjonowaniu spółki, rada nie 

służy tylko do podejmowania „wygodnych” decyzji. Burmistrz poinformował, że w wyniku kontroli 

wewnętrznej przeprowadzonej przez audytora w spółce otrzymał jednoznaczne informacje o tym, aby 

zmienić stanowisko w sprawie przyznania wkładu finansowego spółce i przygotować zmianę w WPF 

odnośnie wycofania ostatniej transzy dofinansowania. Burmistrz przypomniał, że podczas sesji 

nadzwyczajnej zwołanej przez radnych zostały przedstawione argumenty nieprzyjemne dla Burmistrza. 

Burmistrz podkreślił, że nie może sobie pozwolić na oskarżenia o próby zatajenia pewnych informacji, 

ponieważ zadaniem Burmistrza jest kontrola jednostek pod kątem prowadzenia racjonalnej gospodarki 

finansowej. Burmistrz poinformował, że w oparciu o przedstawione rekomendacje kwota dofinansowania 

ostatniej transzy została zmieniona. Radni wówczas zareagowali zwołaniem sesji nadzwyczajnej i podjęli 

uchwałę w sprawie WPF przywracającą zapis dotyczący przyznania spółce wkładu w wysokości 5 mln zł. 

Podjęta przez radnych uchwała została później zakwestionowana przez RIO i uchylona. Burmistrz stwierdził, 

że wówczas wychodząc naprzeciw powyższej decyzji radnych i w celu wyjaśnienia kwestii związanej z 

wprowadzeniem w błąd radnych, postanowił o ujęciu ww. kwoty ostatniej transzy dla spółki w projekcie 

budżetu, w ramach budowania wzajemnych relacji pomiędzy Radą a Burmistrzem. Burmistrz dodał, że 

podjął ww. decyzję pomimo negatywnej rekomendacji rady nadzorczej w tej sprawie, rekomendacja ta nie 

zmieniła się do dzisiaj. Burmistrz podkreślił, że radni mogą nadal przyjąć tą pierwszą wersję projektu 

budżetu zawierającą kwotę 5 mln zł wkładu dla MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. W ocenie Burmistrza 

przyjęcie budżetu z ww. kwotą dofinansowania jest nieracjonalne i nie będzie tego rozwiązania firmował, 

jednak ujął powyższą kwotę w pierwszej wersji budżetu i radni mogą nadal taką wersję budżetu przyjąć. 

Burmistrz stwierdził, że wszystkie warianty są nadal możliwe i dodał, że jeżeli radni chcą przeznaczyć 

dodatkowo 500 tys. zł do ustalonej na spotkaniu roboczym wysokości wkładu, mogą zaproponować 

odpowiednią zmianę poprzez wskazanie źródła finansowania takiej zmiany w zakresie wydatków 

majątkowych czy wydatków bieżących doprecyzowując przyjęte poprzednio wnioski poprzez wskazanie 

odpowiednich paragrafów. Burmistrz podkreślił, że radni obniżając wydatki bieżące w projekcie budżetu 

mogą utrudnić funkcjonowanie gminy i Urzędu i wówczas będzie musiał poinformować za pomocą 

dostępnego mu narzędzia, że samorząd nie realizuje zadań własnych właśnie w wyniku wprowadzonych ww. 

ograniczeń w zakresie wydatków bieżących. Burmistrz jeszcze raz zaapelował do radnych o przyjęcie 

budżetu, który jest dla niego narzędziem pracy.  
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Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza na temat 

finansowania realizowanej przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie inwestycji i jej rozliczenia. Radny 

stwierdził, że nie można zakładać zmniejszenia dotacji przyznanej przez NFOŚiGW. Ponadto w spółce 

pracują profesjonaliści, którzy nie pozwolą sobie na popełnienie błędów skutkujących wypłaceniem 

mniejszych środków. Radny podziękował radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi za wymienienie radnych 

głosujących za podniesieniem podatku, ponieważ czasami trzeba podejmować tego rodzaju niepopularne 

decyzje. Radny przypomniał, że wówczas wyjaśnił, że skutek zaproponowanej podwyżki wyniesie dla 

mieszkańca ok. 30 zł w skali roku, a dla osoby mieszkającej w bloku mieszkalnym ok. 15 zł. Łączny skutek 

finansowy z tytułu tej podwyżki dla budżetu miasta wyniósłby ok. 300 tys. zł i wówczas z dodatkowej kwoty 

500 tys. zł dla spółki mówilibyśmy obecnie o 200 tys. zł. Tym samym zdaniem radnego, przy 

nieodczuwalnym wręcz obciążeniu dla mieszkańca, byłyby dodatkowe środki w budżecie miasta. Następnie 

radny odniósł się do sprawy dofinansowania MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny stwierdził, że najpierw 

część radnych upierała się przy kwocie 5 mln zł, a obecnie rozmowa dotyczy 3 mln zł, czyli w ocenie 

radnego można wnioskować, że spółka poradzi sobie we własnym zakresie bez wkładu w pełnej wysokości. 

Radny dodał, że z kwoty 500 tys. zł, będącej przedmiotem sporu, można zrealizować wszystkie wnioski 

dotyczące propozycji inwestycyjnych zgłoszonych przez radnych i Burmistrza. W ocenie radnego nie ma 

sensu obecnie szukać inwestycji, z których należy zrezygnować w celu uzyskania tej kwoty 500 tys. zł skoro 

obecnie nie jest wiadomo jak zakończy się wydatkowanie przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie środków. 

Natomiast jeżeli rzeczywiście okaże się, że zabraknie kwoty 500 tys. zł to najprawdopodobniej środków tych 

trzeba będzie poszukać w 2022 r., ponieważ wykonanie w ramach tej inwestycji robót w zakresie sieci 

wodciągowej i kanalizacyjnej jest planowane do końca 2021 r., tym samym rozliczenie nastąpi w 2022 r. 

Zdaniem radnego przedstawiony obecnie projekt budżetu wraz z przedłożoną przez Burmistrza 

autopoprawką jest obecnie najlepszym rozwiązaniem dla miasta. 

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że radni nie utrudniają pracy Burmistrzowi, tylko chcą mu pomóc 

poprzez wyrażenie swoich opinii do czego radni mają prawo. Podobnie jak Burmistrz uważa, że spółce nie 

należy się ostatnia transza dofinansowania, to radni uważają przeciwnie i popierają przyznanie środków 

spółce. W ocenie radnego wariant zaproponowany przez radnych jest dużo lepszym rozwiązaniem dla 

Burmistrza niż dla samych radnych. Radny poinformował, że zapisanie 2 mln zł dla spółki w budżecie 

miasta nie oznacza ich przekazania tzn. jeżeli nie będzie potrzeby, to zostanie dokonana zmiana w budżecie i 

środki te zostaną przeznaczone na inne zadania. Radny zwrócił się z prośbą, aby Burmistrz w swoich 

wypowiedziach nie używał sformułowań dotyczących sprzeciwu i utrudniania przez radnych wdrażania 

rozwiązań proponowanych przez Burmistrza, ponieważ radni mają prawo do wyrażenia swojego zdania.                  

 

Burmistrz poinformował, że rozmowa dotyczy sprawy tj. kształtu budżetu i w dyskusji nie powinno się 

stosować argumentów ad personam. Burmistrz dodał, że osobiście nie może nic zarzucić radnemu i często 
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pozytywnie odnosi się do jego wypowiedzi. Burmistrz stwierdził, że zajmując się sprawami miasta 

pracownicy posiadają większą wiedzę merytoryczną i wraził zdziwienie, że radni nie mają zaufania do 

przedstawianych informacji i danych. Burmistrz dodał, że w takim przypadku radni powinni poprosić o inne 

informacje, zestawienia, analizy, które pozwolą radnym na podjęcie właściwych decyzji. Burmistrz 

podkreślił, że tego rodzaju informacje otrzymuje na bieżąco, ponieważ jest to zadanie zespołu ludzi, z 

którymi pracuje. Burmistrz poinformował, że podnosząc w swoich wypowiedziach temat „utrudnień” 

chodziło mu o płynne wejście w nowy rok z uwagi na jego trudność związaną z panującą sytuacją pandemii 

cyt. „musimy mieć nadzieję na lepsze ale musimy się szykować na gorsze”. Burmistrz zwrócił uwagę, że rok 

2020 był bardzo trudny i jeszcze nie wiadomo jak się zakończy. Burmistrz podkreślił, że chciałby już 

posiadać narzędzie pracy w 2021 r. tj. budżet i posiadać możliwość generowania popytu na lokalnym rynku 

w oparciu o organizowane przetargi. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa 

Żelichowskiego odnośnie zapisania kwoty 2 mln zł w budżecie i przekazania tych środków w zależności od 

potrzeby. Burmistrz poinformował, że zapis musi być uwiarygodniony środkami w budżecie, zapis ten nie 

może być realizowany kosztem innych inwestycji i zadań bieżących zapisywanych w budżecie. Burmistrz 

dodał, że jego obowiązkiem jest wykonanie zadań zapisanych w budżecie. Burmistrz poinformował, że w 

trakcie roku budżet jest zmieniany kilka, kilkanaście razy m.in. w zakresie wprowadzenia zadań, na które 

można uzyskać dofinasowanie zewnętrzne. W kontekście wykreślenia części inwestycji, Burmistrz wyraził 

żal, że zostało wykreślone zadanie polegające na budowie budynku komunalnego z 20 lokalami 

mieszkalnymi, ponieważ istniała szansa na uzyskanie 80% dofinansowania tej inwestycji. Jednak z uwagi na 

kompromis Burmistrz wycofał się z realizacji tego zadania, być może w ciągu roku zostanie zaproponowana 

realizacja tego zadania w przypadku ogłoszenia ww. konkursu i pozytywnej oceny złożonego wniosku oraz 

uzyskania oszczędności przy rozstrzygnięciach przetargowych na inne zadania. Decyzja o przyjęciu tego 

rodzaju zadania w zmianach budżetowych będzie należała do radnych. Burmistrz dodał, że powyższa 

sytuacja może wystąpić również w przypadku konieczności zwiększenia kwoty dofinansowania inwestycji 

realizowanej przez spółkę. Burmistrz powtórzył gwarancję złożoną na spotkaniu roboczym w sprawie 

poręczenia przez gminę pożyczki w przypadku jej zaciągnięcia przez spółkę. Burmistrz poinformował, że 

zostanie zapisana w rezerwie. Jeżeli wystąpi konieczność zaciągnięcia przez spółkę pożyczki, to gmina 

będzie jej poręczycielem, co oznacza, że w przypadku braku możliwości spłaty przez spółkę tej pożyczki to 

zobowiązanie jej spłaty przejdzie na miasto. Poręczenie to zostanie zapisane w rezerwie w uchwale 

budżetowej do wartości rzeczywiście koniecznej a nie w formie harmonogramowej na poziomie 

zaplanowanych kwot sprzed kilku lat. Burmistrz podkreślił, że inwestycja realizowana przez MZWiK Sp. z o. 

o. w Złotowie nie zostanie pozostawiona z jakimś najmniejszym ryzykiem niepowodzenia m.in. w związku z 

końcowym etapem realizacji tego zadania promowany jest program „Czysta woda” ze względu na jakość 

wody w ramach kierunku rozwoju „Złotów. Wielkopolskie Zdroje”. Burmistrz poinformował, że obecnie na 

podstawie posiadanych informacji dofinansowanie spółki jest nieracjonalne. Jednak każdy wariant w 

zakresie przyjęcie budżetu jest możliwy i zależy od decyzji radnych.         
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Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały ani do autopoprawek przedłożonych przez 

Burmistrza Miasta Złotowa. 

 

Przewodniczący zamknął dyskusję w ww. punkcie. Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących 

klubów radnych i radnych w sprawie przyjęcia formy głosowania przedłożonych autopoprawek tzn. 

głosowania blokowego, czy głosowania osobnego autopoprawek. Przewodniczący klubów radnych i radni 

niezależni wyrazili wolę przeprowadzenia głosowania blokowego.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie blokowe autopoprawki zgłoszone przez Burmistrza Miasta Złotowa 

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025: 

„W stosunku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Złotów na lata 2021 – 2025, przyjętej zarządzeniem nr 229.2020 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 

listopada 2020 r. wprowadza następujące autopoprawki: 

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 wierszu 3.1 

określona się, iż planowane nadwyżki budżetu w latach 2022 - 2025 zamierza się przeznaczyć na spłatę rat 

kredytów, 

2. W załączniku nr 2 zmniejsza się środki przeznaczone na zadanie pn. "Wniesienie wkładu finansowego do 

Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Złotowie" o kwotę 2.500.000,00 zł. Powyższa 

zmiana jest konsekwencją autopoprawki wprowadzonej w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. 

3. W kol. 1.1.5.1 dla roku 2021 określa się poziom wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 

8.345.726,00 zł 

4. W kol. 2.1 oraz 2.2 dostosowuje się poziom wydatków bieżących i majątkowych do zmian 

zaproponowanych w autopoprawce do przedłożonego projektu budżetu, 

5. W kol. 2.1.1 dla roku 2021 określa się poziom wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 

29.971.211,00 zł,  

6. W kol. 2.2.1. określa się kwotę inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 

pkt 1 ustawy w wysokości 5.144.000,00 zł.”. 

 

Radni 3 głosami „za” przy 9 głosach „wstrzymujących się” przyjęli ww. autopoprawki do projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025. 

 

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 6 głosami „przeciw” przy 3 głosach „za” i 3 

głosach „wstrzymujących się”.  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok w materiałach dotyczących 

nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował o przedłużeniu przez Burmistrza autopoprawek do ww. projektu uchwały. 

Burmistrz potwierdził aktualność zgłoszonych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.  

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały ani do autopoprawek przedłożonych przez Burmistrza 

Miasta Złotowa.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie blokowe autopoprawki przedłożone przez Burmistrza do projektu 

uchwały budżetowej na 2021 rok. Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu względem głosowania blokowego 

autopoprawek: 

„Autopoprawki Burmistrza Miasta Złotowa do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 

Do przedłożonego projektu uchwały budżetowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 230.2020 z dnia 

13 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta Złotowa wprowadza następujące autopoprawki: 

1. 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 25.373,00 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 100.000,00 zł. Zadanie ujęte zostało w załączniku nr 2 przedłożonego 

projektu uchwały budżetowej w dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 6220 oraz w załączniku nr 10, 

pominięto je w załączniku nr 5. 

2. Pozostałe zmiany: 

1) W związku ze zmianą przepisów dotyczących pobierania opłaty targowej (zawieszenie jej pobierania w 

2021 r.) w załączniku nr 1 zmniejsza się planowane dochody z ww. tytułu w dziale 756, rozdziale 75616, 

paragrafie 0430 o kwotę 310.000,00 zł, wprowadzając jednocześnie w tym samym rozdziale dochód w 

postaci rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (2680) w wysokości 

364.274,00 zł oraz zmniejszając planowane dochody w paragrafie 0310 o powstałą różnicę w wysokości 

54.274,00 zł, 

2) w załączniku nr 5 wprowadza się następujące zadania: 

a) w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6050 dodaje się następujące zadania: 

Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiego i ul. Radowskiego – 40.000,00 zł, 

Budowa chodnika przy ul Kościelnej – 15.000,00 zł, 
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Budowa dojazdu przy ul. Chojnickiej – 25.000,00 zł, 

Budowa parkingów przy ul. Szpitalnej wraz z oświetleniem – 854.000,00 zł, 

Budowa Ronda przy ul. N. Żołnierza i ul. Boh. Westerplatte – 1.200.000,00 zł, 

Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin i ul. Jastrowską – 50.000,00 zł, 

Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej na budowę dróg wg możliwości ulic: Złota, 

Potulickich, Spacerowa, Brzuchalskiego, Kr. Jadwigi, w rej. J. Burmistrzowskiego, Chojnicka 7, Witosa, 

Kresowiaków – 395.000,00 zł, 

Opracowanie koncepcji przebudowy parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP 3 od ul. Królowej Jadwigi 

– 50.000,00 zł. 

W tym samej podziałce klasyfikacji budżetowej wykreśla się zadania pn.: Wykonanie ścieżki rowerowej 

wzdłuż pomostu na Półwyspie Rybackim – kwota 150.000,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki na 

zadanie pn. Doświetlenie miejsc przejścia dla pieszych o kwotę 100.000,00 zł . 

b) w dziale 700, rozdziale 70005 wprowadza się zadanie pn. Zagospodarowanie skweru przy ul. Półwiejskiej 

– 30.000,00 zł (§6050) oraz zwiększa się plan wydatków na wykupy działek (§ 6060) o kwotę 50.000,00 zł, 

c) w dziale 754, rozdziale 75405 paragrafie 6170 wprowadza się zadanie pn. Wpłata na Fundusz Wsparcia 

Policji (zakup radiowozu)  - 20.000,00 zł, 

d) w dziale 754, rozdziale 75411 paragrafie 6170 wprowadza się zadanie pn. Wpłata na Fundusz Wsparcia 

Komendy Wojewódzkiej PSP  w Poznaniu – 35.000,00 zł, 

e) w dziale 754, rozdziale 75495 paragrafie 6050 wprowadza się zadanie pn. Modernizacja monitoringu w 

kwocie 15.000,00 zł oraz Zakup i montaż dwóch parkomatów – 40.000,00 zł, 

f) w dziale 758, rozdziale 75818 paragrafie 6680 zwiększa się rezerwę majątkową o kwotę 50.000,00 zł, 

g) w dziale 900, rozdziale 90001 paragrafie 6030 zmniejsza się planowane wydatki na zadanie Wniesienie 

wkładu do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie  o kwotę 2.500.000,00 zł, 

h) w dziale 900, rozdziale 90095 paragrafie 6050 wprowadza się zadanie pn. Budowa wybiegu dla psów 

przy ul. Reymonta – 25.000,00 zł, 

3) w treści uchwały budżetowej,  

a) w §2 ust. 1: 

pkt 1 otrzymuje brzmienie ”1) wydatki bieżące w wysokości 80.156.958,00 zł,”, 

pkt 2 otrzymuje brzmienie „2) wydatki majątkowe w wysokości 7.644.000,00 zł,”, 

b) w §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.422.000,00 

zł”, 

Paragraf 19 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 

stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. 

 

Radny Krzysztof Żelichowski skierował pytanie do Pani Skarbnik odnośnie zapisu w budżecie 

dofinansowania zewnętrznego w wysokości 1 mln zł otrzymanego do Wojewody na realizację inwestycji 

przez spółkę. Pani Skarbnik poinformowała, że ww. dotacja wpłynęła do budżetu w drugiej połowie 2020 r. 
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W związku z tym, że sesja już się odbyła po wpłynięciu tych środków, nie można było ująć tej kwoty po 

stronie dochodów planu finansowego, ponieważ Burmistrz nie ma tego rodzaju uprawnień do korygowania 

w tym zakresie budżetu. Dlatego ten 1 mln zł albo zwiększy nadwyżkę budżetową, o ile taka będzie za rok 

2020, albo zmniejszy deficyt. Pani Skarbnik poinformowała, że kwota tej dotacji wejdzie w skład tego, co 

zostanie po zakończeniu i rozliczeniu 2020 r. Pani Skarbnik podkreśliła, że środki z tej dotacji muszą zostać 

przeznaczone na dofinansowanie MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Natomiast nie oznacza to, że będzie można 

przyjąć te środki po stronie dochodów w tym roku, ponieważ nie ma takiego tytułu z uwagi, iż wpłynęły w 

2020 r. Pani Skarbnik dodała, że gdyby te środki wpłynęły na początku grudnia ub. roku, to wówczas 

zostałyby ujęte w planie finansowym 2020 r. i powiększyłyby nadwyżkę ubiegłego roku.  

 

Radni 3 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 8 głosach „wstrzymujących się” przyjęli ww. autopoprawki.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz 

z wprowadzonymi autopoprawkami. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 7 głosami „przeciw” 

przy 3 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” nie podjęła ww. projektu uchwały,  

    

5. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący poinformował o wyczerpaniu porządku obrad nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie i o godz. 16.50 zakończył obrady.  

 

 

Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  

 

    Krzysztof Kulasek    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 


