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Protokół Nr XXVI.2021 

z XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

 

W dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

Zarządzenia nr 2.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 stycznia 2021 r. Sesja odbyła 

się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

 

Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jakub Pieniążkowski (dalej 

„Przewodniczący”)   

 

Punkt 1. Otwarcie sesji 

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

Złotowa, p. Adama Pulita, Zastępcę Burmistrza – p. Małgorzatę Chołodowską, Skarbnik Gminy Miasto 

Złotów – p. Jadwigę Skórcz, radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie, p. Pawła Tabora oraz 

zaproszonych gości.  

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 

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

prawomocne uchwały. W trakcie obrad dołączyły: radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz (o godz. 15.20)  oraz 

radna Mariola Wegner (o godz. 15.45), tym samym w sesji uczestniczyło 15 radnych.  

 

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

Radni nie zgłosili uwag do protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Protokół z XXIV sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie został przez Radę przyjęty.   

 

Punkt 4. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Miejskiej na Sekretarza obrad zaproponował radnego Łukasza Piosika. Radny 

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

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu w dniu 27 stycznia 2021 r. przez Burmistrza Miasta Złotowa 

wniosku o wprowadzenie do porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały w 

sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. 
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Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, iż w związku z panującą sytuacją „covidową” zostały 

wprowadzone zmiany ustawowe mające na celu udzielenie przez samorządy pomocy podmiotom branży 

gastronomicznej posiadającym koncesje na sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym istnieje możliwość 

udzielenia pomocy ww. przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu w punktach usługowych poprzez 

zwolnienie z opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu w formie przyjęcia stosownej uchwały rady gminy. 

Burmistrz poinformował, że  ww. projekt uchwały zawiera propozycję zwolnienia za 2 i 3 ratę koncesji w 

2021 r. Burmistrz dodał, że szczegóły projektu zostaną przedstawione w dyskusji nad tym punktem i zwrócił 

się z prośbą o przyjęcie ww. projektu uchwały do porządku obrad.     

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu 

uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.  

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęli ww. wniosek. Tym samym projekt uchwały w sprawie 

zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. został wprowadzony do porządku 

obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie jako punkt 21.    

 

Radni nie zgłosili innych uwag i wniosków do porządku obrad.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne porządek obrad XXVI sesji wraz z wprowadzoną zmianą. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła porządek obrad 

XXVI sesji wraz z wprowadzoną zmianą.   

 

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.  

5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Złotów za 2020 rok. 

8. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2020 

roku. 

9. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2021 rok.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto 

Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji 

szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Złotów. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/254/2001 w sprawie regulaminu targowiska 

miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II.11.2018 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. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej ze 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”. 

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

obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej. 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 

położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. 

Partyzantów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa”. 

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

obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w 

Złotowie na rok 2021. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej 

w 2021 r. 

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

na lata 2021-2025.  

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

24. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.   
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26. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.  

27. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 5 grudnia 2020 r. 

do dnia 18 stycznia 2021 r.” w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

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

okresie od dnia 5 grudnia 2020 r. do dnia 18 stycznia 2021 r.” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Interpelacje zgłoszone przez radnego Łukasza Piosika:  

1. Radny poinformował o zgłoszonej przez mieszkańców miasta potrzebie zamontowania lustra przy 

skrzyżowaniu ul. Ostrej z ul. Spichrzową tzn. dla wyjazdu z ul. Spichrzowej w ul. Ostrą (od strony 

apteki) z uwagi na bardzo ostry kąt oraz w związku z przekraczaniem prędkości przez niektóre 

pojazdy na tym odcinku.  

2. Radny poinformował, że mieszkańcy budynku przy Placu Kościuszki (przy sklepie „Eldom”) w 

związku z remontem podwórka i odnowieniem jego elewacji skarżą się, że część prac wykonanych 

w ramach tego remontu nie została zakończona m.in. do tej pory nie zainstalowano bramy do 

podwórka przy ww. budynku oraz należy przeanalizować problem odprowadzania deszczówki z 

rynien. Obecnie woda pada wprost na podwórko przy wyjściu z budynku (zwłaszcza w okresie 

zimowym powoduje to problemy w przemieszczaniu się pieszych). Radny dodał, że kierował ww. 

zapytania do Kierownika MZGL, jednak do tej pory nie podjęto działań w ww. temacie.  

3. Radny w imieniu mieszkańców miasta zwrócił się z zapytaniem, na jakim etapie znajduje się sprawa 

ewentualnej budowy nowych garaży przy ul. Mokrej oraz jakie jest stanowisko komisji 

odpowiedzialnej za opiniowanie tego pomysłu? Radny zwrócił się z prośbą o wyszczególnienie 

składu komisji oraz stanowiska poszczególnych jej członków w tej sprawie. 

 

Ponadto radny poinformował, że zamierza się odwołać od decyzji wykluczającej możliwość zainstalowania 

lustra przy ul. Zamkowej (na wysokości firmy „Nanga”) i dodał, że w tym celu zostanie przygotowany 

materiał filmowy przedstawiający występujące problemy w ruchu drogowym w tym punkcie.  

 

Interpelacja - zapytanie zgłoszone przez radnego Krzysztofa Kulaska:  

Radny poinformował, że mieszkańcy zgłaszali sprawę niedziałających lamp przy promenadzie nad j. Baba  

tzn. od tygodnia nie świecą się tam lampy. Jedocześnie poprosił o zwiększenie częstotliwości patroli Straży 

Miejskiej w tamtym rejonie z uwagi na skargi mieszkańców w związku z wykorzystywaniem tego miejsca 
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do spożywania alkoholu przez różne osoby, co może stanowić problem zwłaszcza wiosną na terenie przy 

placu zabaw.     

 

Punkt 7.  Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Złotów za 2020 rok 

Radni otrzymali „Informację uzupełniającą do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Miasto Złotów za 2020 rok” w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów za 2020 rok” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 

2020 roku 

Radni otrzymali „Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie 

w 2020 roku” w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sprawozdanie zostało omówione 

na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. W tym punkcie sesji uczestniczyli w obradach 

zdalnie: Dyrektor ZDK, p. Beata Ryszka-Sygiel oraz Dyrektor ZCAS w Złotowie, p. Tadeusz Drobczyński.    

 

Radny Roman Głyżewski zwrócił się do Dyrektora ZCAS w sprawie przedstawienia informacji na temat 

start finansowych poniesionych przez tą jednostkę w zakresie przychodów za wynajem i korzystanie z 

obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych w związku panującą w 2020 r. z sytuacją „covidową”. W 

ocenie Dyrektora ZCAS straty poniesione przez jednostkę w 2020 r. wynoszą ok. 50% przychodów w 

porównaniu do lat ubiegłych. Dyrektor ZCAS dodał, że największy spadek przychodów dot. pływalni, 

ponieważ obiekt ten nie funkcjonował ok. 6 m-cy w 2020 r. Radny Roman Głyżewski poprosił o podanie 

kwoty ww. strat. Dyrektor ZCAS poinformował, że obecnie może określić straty jedynie na poziomie 

procentowym (ok. 50%), natomiast zestawienie kwotowe w tym zakresie jeszcze nie zostało opracowane. 

Burmistrz poinformował, że tego rodzaju wyliczenie zostanie przygotowane i udostępnione radnym po sesji, 

analiza w tym zakresie zostanie przygotowana przez Panią Skarbnik w konsultacji z Dyrektorem ZCAS. 

Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił się z prośbą, aby w ww. zestawieniu obok informacji na temat strat 

we wpływach zostały również wzięte pod uwagę koszty funkcjonowania obiektów, które zdaniem radnego w 

2020 r. były niższe z uwagi na ich okresowe zamknięcie. Burmistrz poinformował, że ww. materiał zostanie 

opracowany kompleksowo. Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie w sprawie terminu zakończenia 

prac remontowych na pływalni oraz terminu jej ponownego otwarcia. W odpowiedzi Dyrektor ZCAS 
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poinformował, że inwestycja polegająca na modernizacji wentylacji na pływalni została zakończona i obiekt 

jest już przygotowany do funkcjonowania. Jednak z uwagi na obostrzenia i obowiązujące przepisy 

pandemiczne nie można pływalni jeszcze uruchomić.      

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. sprawozdania. „Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez 

kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2020 roku” zostało przyjęte przez Radę. 

 

Punkt 9. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2021 rok 

Radni otrzymali „Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2021 rok” w 

materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Kalendarz został omówiony na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie. W tym punkcie sesji uczestniczyli w obradach zdalnie: Dyrektor ZDK, p. 

Beata Ryszka-Sygiel oraz Dyrektor ZCAS w Złotowie, p. Tadeusz Drobczyński.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. kalendarza. „Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście 

Złotowie na 2021 rok” został przyjęty przez Radę. 

 

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej 

emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku 

Radni otrzymali projekt w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto 

Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań służących likwidacji niskiej emisji 

szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w 

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

 

Radny Roman Głyżewski pozytywnie ocenił funkcjonowanie ww. uchwały w poprzednich latach tj. 

przeznaczenia środków z budżetu miasta na dofinansowanie wymiany starych i nieekologicznych źródeł 

ogrzewania. W ocenie radnego w okresie następnych 4-5 lat prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja w 

skali kraju w sprawie całkowitego wyłączenia z użytkowania kotłów na paliwa stałe. Radny zadał pytanie 

dotyczące liczby budynków, w których wyłączono nieekologiczne urządzenia grzewcze w związku z 

funkcjonowaniem programu „Czyste powietrze” w Złotowie oraz na temat inwentaryzacji urządzeń 

grzewczych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Radny poinformował, że w zakresie 

przeprowadzenia ww. inwentaryzacji Burmistrz udzielił odpowiedzi na posiedzeniu komisji, że zadanie to 

zostanie przeprowadzone w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Norweskich. Radny zadał pytanie, 

jak to zadanie będzie realizowane w ciągu najbliższych lat w przypadku nie uzyskania przez miasto 

dofinansowania ze środków Funduszy Norweskich? 

 

Burmistrz stwierdził, że program lokalny pn. „Czyste Ciepło” jest dobrym uzupełnieniem programu 
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rządowego pn. „Czyste Powietrze”. Burmistrz przypomniał, że została podpisana umowa z Wojewodą 

Wielkopolskim w sprawie dokonywania oceny formalnej wniosków składanych w ramach programu 

rządowego pn. „Czyste Powietrze” przez delegowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie do 

tego zadania, tzw. „zielone okienko”. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych w sprawie upowszechniania 

informacji na temat tego programu wśród mieszkańców miasta. Następnie głos w sprawie dotychczasowego 

funkcjonowania programu „Czyste Ciepło” zabrała p. Sylwia Muzioł, Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie. Pani Kierownik poinformowała, że do tej 

pory odbyły się 3 edycje tego programu. W tym okresie łącznie złożono 140 wniosków o dofinansowanie, z 

których 55 zostało pozytywnie zrealizowanych, co oznacza, że w 55 budynkach zlikwidowano stare źródło 

ciepła i zastąpiono je ekologicznym ogrzewaniem. Pani Kierownik potwierdziła, że program lokalny 

uzupełnia się wzajemnie z programem rządowym. Program rządowy pn. „Czyste Powietrze” jest kierowany 

wyłącznie do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, natomiast program „Czyste Ciepło” 

posiada szerszy zakres, ponieważ obejmuje wymianę nie tylko w budynkach mieszkalnych czy 

jednorodzinnych. Pani Kierownik podkreśliła, że nacisk w tym programie jest położony na wymianę źródeł 

ciepła we wspólnotach mieszkaniowych, w budynkach wielorodzinnych. Pani Kierownik poinformowała, że 

w sprawie inwentaryzacji nieekologicznych źródeł ciepła, miasto nie jest w stanie zinwentaryzować źródeł 

ciepła w zasobach prywatnych. Pani Kierownik dodała, że jeden z projektów złożonych w ramach Funduszy 

Norweskich zakłada przeprowadzenie inwentaryzacji całego zasobu funkcjonującego na terenie miasta. 

Natomiast to, co miasto mogło w zakresie swoich kompetencji zrealizować, to przeprowadzenie przez 

MZGL inwentaryzacji kotłów we wszystkich budynkach znajdujących się w zasobie miejskim, zarówno w 

budynkach, w których miasto posiada 100% własności jak i w tych budynkach, w których miasto jest 

udziałowcem we wspólnotach mieszkaniowych (I etap inwentaryzacji). Z informacji uzyskanych z ww. 

inwentaryzacji wynika, że obecnie jest do wymiany 535 kotłów opalanych paliwem tradycyjnym (410 

pieców kaflowych, 125 „kopciuchów”). Pani Kierownik poinformowała, że do przeprowadzenia ww. 

inwentaryzacji zobowiązują samorząd zapisy uchwał antysmogowych wprowadzonych przez samorząd 

wojewódzki.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz zwróciła się z prośbą o przesłanie drogą elektroniczną ww. opracowania 

dot. inwentaryzacji i informacji na temat funkcjonowania programu „Czyste Ciepło”. W odpowiedzi 

Kierownik Referatu poinformowała, że tego rodzaju zestawienie zostanie przygotowane. Radny Roman 

Głyżewski poprosił o odpowiedź na pytanie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w prywatnych 

zasobach mieszkaniowych w ciągu najbliższego roku - 2 lat w przypadku nieotrzymania przez miasto 

dofinansowania z Funduszu Norweskich. Pani Kierownik poinformowała, że przeprowadzenie 

inwentaryzacji nakładają na gminę ww. uchwały antysmogowe i tym samym miasto będzie się starać 

zrealizować to zadanie. Pani Kierownik dodała, że od 1 stycznia br. obowiązuje nowa ustawa, która 

wprowadza obowiązek właścicieli wszystkich budynków zgłaszania się do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. Każdy właściciel budynku będzie miał obowiązek zarejestrować się w tej ewidencji. W projekcie 
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tej ustawy ww. ewidencje miały prowadzić powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego, jednak trwają 

spory w tym zakresie. Ustawodawca zakłada, że do czerwca br. zostanie utworzona baza i wówczas mają 

zostać wyznaczone terminy realizacji tej ustawy. Odnośnie przeprowadzenia inwentaryzacji w prywatnych 

zasobach Pani Kierownik stwierdziła, że należy zaczekać z rozstrzygnięciem konkursu w ramach Funduszy 

Norweskich. Ponadto w związku z ww. obowiązkiem ustawowym zgłoszenia do ewidencji emisyjności nie 

będzie konieczności zlecenia przeprowadzenia tego rodzaju inwentaryzacji. Radny Krzysztof Kulasek 

zwrócił się z prośbą o podanie informacji na temat wysokości kwoty przyznanego dofinansowania w 

związku ze zrealizowaniem 55 wniosków w ramach programu „Czyste Ciepło”. W odpowiedzi Burmistrz 

poinformował, że taka informacja zostanie opracowana i przesłana radnym wraz ze statystyką pośrednictwa 

w programie rządowym. Burmistrz dodał, że po uchwaleniu ww. projektu uchwały zostanie opracowany 

materiał promocyjny na temat tegorocznej edycji programu „Czyste Ciepło” wraz z przedstawieniem 

harmonogramu naboru wniosków.        

         

Radni nie zgłosili innych 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 Finansów, Budżetu i 

Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 4 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów pod nazwą „Czyste Ciepło” na dofinansowanie zadań 

służących likwidacji niskiej emisji szkodliwych substancji i ochronie powietrza w 2021 roku. W wyniku 

głosowania Rada jednogłośnie 14 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów 

Radni otrzymali projekt w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej 

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

 

Przewodniczący poinformował, że komisje stałe Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2021 r. 

przyjęły wniosek o następującej treści:  

„W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów z wykazu nieruchomości gruntowych objętych 
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zgodą na oddanie ich w dzierżawę na czas nieoznaczony lub na czas określony dłuższy niż trzy lata, w trybie 

bezprzetargowym (załącznik do projektu uchwały) proponuje się wykreślić z wykazu:  

- pozycję nr 2: ul. Ks. dr Bol. Domańskiego, 242/7, 0,0746 ha, PO1Z/00022885/8, 341,80 m².”. 

 

Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił uwagę, że we wniosku znajduje się zwrot „proponuje się wykreślić z 

wykazu”, natomiast wniosek powinien brzmieć „wykreśla się z wykazu”. Radny stwierdził, iż ww. zwrot 

zawarty we wniosku nie obliguje do wykreślenia pozycji nr 2 w załączniku do projektu uchwały i nie 

wskazuje na to, kto miałby podjąć decyzję w sprawie realizacji tego wykreślenia. Radny Stanisław 

Wełniak poinformował, że wniosek w ww. treści został przyjęty przez komisje stałe i w przegłosowanej na 

posiedzeniu komisji wersji będzie głosowany na sesji. Przegłosowanie ww. wniosku oznacza, że zapis dot. 

pozycji nr 2 (dot. Domu Polskiego) w załączniku do projektu uchwały zostanie wykreślony. W ocenie 

radnego nie ma w tym zakresie żadnej sprzeczności. Radny poinformował, że komisje proponują Radzie 

przegłosowanie wniosku w ww. treści. Radny Krzysztof Koronkiewicz potwierdził powyższe stwierdzenie 

radnego Stanisława Wełniaka tzn. komisje stałe Rady proponują wykreślenie ww. zapisu, a Rada w wyniku 

głosowania o tym zadecyduje.     

 

Burmistrz zwrócił się z prośbą o ponowne przemyślenie przez radnych wykreślenia zapisu dot. Domu 

Polskiego i jednocześnie zawnioskował o jego utrzymanie w projekcie uchwały. Burmistrz poprosił o 

zabranie w tej sprawie głosu przez radcę prawnego celem wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych przez 

radnych na posiedzeniu komisji odnośnie sprawy związanej z bezprzetargowym trybem dzierżawy tej 

nieruchomości. Burmistrz dodał, że założenia w tej sprawie są inne i ww. tryb pozwoli na dzierżawę obiektu 

w sposób skuteczniejszy.     

 

Radca prawny poinformował, że konstrukcja przetargowa określona przepisami ustawy o gospodarce 

nieruchomościami i rozporządzenia wydanego na jej podstawie osadzona jest tym, że jedynym kryterium 

wybrania najlepszego oferenta sprzedaży, czy wydzierżawienia nieruchomości jest cena. W opinii 

Burmistrza Miasta Złotowa Dom Polski jest tego rodzaju szczególnym obiektem, iż należy wziąć pod uwagę 

również inne kryteria wyboru potencjalnego dzierżawcy. Tego rodzaju rozwiązania nie można 

przeprowadzić bez wprowadzenia do uchwały przepisu o naborze formalnie w trybie bezprzetargowym. 

Natomiast w ocenie radcy prawnego, zgodnie z propozycją Burmistrza, w sprawie dzierżawy ww. obiektu 

odbyłby się przetarg, który nie byłby osadzony na podstawie przepisów ustawy i rozporządzenia. 

Zastosowanie tego wariantu miałoby na celu wybór oferenta w taki sposób, w jaki jest wybierany 

Wykonawca w ramach Prawa zamówień publicznych, gdzie oprócz ceny są wskazywane inne kryteria oceny 

oferty takie, które zaspokajają i zadowalają interes Zamawiającego. Radca prawny poinformował, iż 

pozostawienie tego zapisu w uchwale pozwoliłoby na zorganizowanie takiego wewnętrznego przetargu, 

który by uwzględniał inny interes miasta tzn. nie tylko ekonomiczny ale również uwzględniający charakter 

tego obiektu. Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie odnośnie konkurencyjności cenowej 
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wyłonienia dzierżawcy obiektu w drodze przetargu przy opracowanej specyfikacji w zakresie oczekiwań 

miasta. Radny w swojej wypowiedzi posłużył się przykładem z przetargiem na wywóz odpadów, w którym 

wybierana jest najtańsza oferta. Zdaniem radnego, w przypadku przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 

ww. obiektu byłoby jasno określone jego przeznaczenie i wybór oferenta zostałby dokonany na podstawie 

zaproponowanej najwyższej ceny. Radny wyraził obawę o brak przetargu i specyfikacji przetargowej w 

zakresie wyłonienia dzierżawy tego obiektu. W odpowiedzi radca prawny poinformował, że radny w swojej 

wypowiedzi określił elementy, które oferent musi spełnić składając ofertę lub przystępując do przetargu 

ustnego. Natomiast w tym przypadku chodzi o kryteria oceny oferty, które są negocjowalne, czyli nie na 

zasadzie, że je oferent spełni, lecz je negocjuje z miastem jako ogłaszającym przetarg. Radca prawny dodał, 

że można przeprowadzić przetarg, w którym wyłącznym kryterium będzie cena, tak jak nakazuje ustawa co 

do zasady i wpisać, że oferent musi pewne elementy spełnić. Elementy te będą oceniane metodą 

zerojedynkową tzn. spełnia albo nie spełnia. W przypadku ich nie spełnienia oferta będzie wówczas 

odrzucona. Radca prawny poinformował, że intencją wprowadzenia do projektu uchwały zapisu dot. 

bezprzetargowej możliwości przeprowadzenia procedury dzierżawy Domu Polskiego, była możliwość 

negocjowania tych dodatkowych elementów. Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że specyfikacja 

przetargowa jest właśnie sporządzana w celu określenia wszystkich elementów wymaganych przez 

organizatora przetargu. Tym samym wymaga się spełniania przez oferenta tych warunków, co jest realizacją 

warunku transparentności postępowania. W ocenie radnego wynajmowanie obiektu w sposób 

zaproponowany przez Burmistrza może być uznane za nieuczciwe i nie jest to dobry pomysł w związku z 

możliwościami pojawienia się różnych podejrzeń.  

 

Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka nie ma sporu w tej sprawie, ponieważ kryteria wyboru związane z 

funkcją tego obiektu, której realizacją zainteresowane jest miasto, należy wpisać jako warunki podstawowe, 

których niespełnienie wyklucza ofertę z postępowania przetargowego. W związku z powyższym radny 

stwierdził, że nie widzi żadnych przeszkód, aby ww. przepis został wykreślony z uchwały. Radny dodał, że 

popiera przeprowadzenie tego przetargu na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami, ponieważ 

zastosowanie tego rozwiązania jest zasadą przy zbywaniu/dzierżawie nieruchomości gminnych. W związku 

z powyższym radny uważa odstępowanie od tych zasad za niesłuszne i niecelowe.  

 

Radny Henryk Golla stwierdził, że najważniejszą kwestią są oczekiwania miasta w stosunku do tego 

obiektu. Tego rodzaju oferta z określoną wizją obiektu i zasadami jego działania powinna zostać 

upubliczniona i powinna stanowić kierunek dla opracowania ofert przez potencjalnych kontrahentów.  

 

Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do treści zapisu w uzasadnieniu projektu uchwały odnośnie 

usprawnienia procesu wydzierżawienia nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom na czas dłuższy niż 3 

lata. Radny zadał pytanie, dlaczego do nieruchomości gruntowych określonych w projekcie uchwały została 

dołączona nieruchomość lokalowa tj. Dom Polski i dlaczego tym samym zgodnie z powyższym zapisem ta 
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umowa dzierżawy tego obiektu nie jest przedłużona o kolejne 3 lata dotychczasowemu dzierżawcy i dla 

nowego dzierżawcy zostaną określone nowe warunki tej dzierżawy?  W odpowiedzi Kierownik Referatu 

wyjaśniając zapisy uzasadnienia, którego jest autorką, poinformowała, że w wykazie w załączniku do 

projektu uchwały znajdują się wszystkie nieruchomości zaproponowane przez Burmistrza do objęcia ich 

trybem bezprzetargowym. Trzy pozycje z tego wykazu tzn. przy ul. Łowieckiej, Mokrej i Grudzińskich są 

nieruchomościami gruntowymi. Kierownik Referatu dodała, że w tych przypadkach chodzi o teren miejski 

ogrodu przydomowego, z których dzierżawcami zawierane są umowy od wielu lat, odnawiane co 3 lata. W 

związku z tym, że Burmistrz uznał, iż ww. dzierżawcy są pewni tzn. utrzymują te tereny i regularnie opłacają 

czynsz dzierżawny, w związku z czym zaproponował zawarcie z nimi umowy na czas nieokreślony. W 

umowie będą oczywiście zawarte zapisy dot. jej rozwiązania w przypadku, gdy nieruchomości te staną się 

gminie niezbędne. Czwarta z nieruchomości przy ul. Boh. W-tte to garaż wynajmowany od wielu lat przez 

ZHP, czyli organizację pożytku publicznego i w tym przypadku Burmistrz również proponuje zawarcie 

umowy na czas nieoznaczony. Wszystkich nieruchomości ujętych w ww. wykazie dot. zwolnienie z trybu 

przetargowego, dlatego ujęto w nim również Dom Polski. Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że w 

przypadku pozostałych nieruchomości, za wyjątkiem Domu Polskiego, umowa ma zostać zawarta z 

dotychczasowymi dzierżawcami. Natomiast w przypadku Domu Polskiego obiekt ma być wystawiony dla 

innego dzierżawcy. W odpowiedzi Kierownik Referatu poinformowała, że z dotychczasowym dzierżawcą 

Domu Polskiego umowa została rozwiązania ze skutkiem dnia 31 marca br. Tym samym jest poszukiwany 

nowy dzierżawca Domu Polskiego, który zapewni jego funkcjonowanie jako obiektu hotelowo-

gastronomicznego na poziomie odpowiednim dla obiektów w centrum miasta, podmiotu realizującego na 

bieżąco zobowiązania finansowe, tak aby miasto nie poniosło z tego tytułu strat. Radny zadał pytanie, czy w 

czymś przeszkadza dotychczasowy tryb, aby znaleźć nowego dzierżawcę? W odpowiedzi Kierownik 

Referatu odniosła się do wypowiedzi radcy prawnego, że ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwala 

na przeprowadzenia przetargu wyłącznie w oparciu o kryterium cenowe, w tym wariancie nie można 

zastosować innych kryteriów. Te kryteria mogą zostać zastosowane wyłącznie w wariancie przetargu 

przedstawionym przez radcę prawnego, w którym będzie można uwzględnić inne kryteria niż cena.  

 

Zdaniem radnego Henryka Golli, w przypadku nowego dzierżawcy tego obiektu, okres 3 lat byłyby 

okresem próbnym, czy spełnia on oczekiwania miasta w tym zakresie tj. czy prowadzony przez niego obiekt 

hotelowy i restauracyjny spełnia założony poziom. Jeżeli potencjalny nowy dzierżawca wywiązałby się z 

nałożonych na niego warunków, wówczas po upływie ww. okresu mogłaby zostać z nim zawarta umowa na 

czas nieoznaczony.  

 

Radna Mariola Wegner zadała pytanie, czy obecnie w czasie pandemii i ograniczeń związanych ze stanem 

epidemii znajdzie się potencjalny dzierżawca chcący prowadzić tego rodzaju działalność? W odpowiedzi 

Burmistrz stwierdził, że obecna sytuacja była głównym czynnikiem uzasadniającym potrzebę uchwalenia 

bezprzetargowego trybu w tym przypadku dającym możliwość przeprowadzenia postępowania przy 
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uwzględnieniu innych kryteriów niż cena. Burmistrz potwierdził, że funkcja obiektu tzn. hotel i restauracja 

mają być zachowane oraz jest oczekiwanie terminowego regulowania płatności z tytułu czynszu 

dzierżawnego przez nowego dzierżawcę. Burmistrz poinformował, że propozycja uwzględnienia w tym 

projekcie uchwały Domu Polskiego jest również odpowiedzą na sygnały zainteresowanych prowadzeniem 

tego obiektu podmiotów, które chcą zasiąść do stołu negocjacyjnego w szerszym stopniu niż pozwalają na to 

przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Burmistrz dodał, że obiekt wymaga poniesienia 

dodatkowych nakładów w zakresie usług hotelowych i gastronomicznych i te koszty nie powinny obciążać 

budżetu miasta. Zdaniem Burmistrza w wyborze potencjalnego dzierżawcy powinny zostać zastosowane 

inne kryteria niż tylko cena. Burmistrz stwierdził, że przeprowadzenia postępowania przedstawionego przez 

radcę prawnego pozwoli na dokonanie oceny potencjału i doświadczenia potencjalnego dzierżawcy. 

Burmistrz podkreślił, że forma przetargu będzie miała miejsce w tym postępowaniu i jednocześnie 

zadeklarował miejsce w komisji przetargowej dla przedstawiciela Rady Miejskiej.    

 

Zdaniem radnego Krzysztofa Kulaska w tej sprawie zachodzi konflikt, ponieważ uchwała Rady Miejskiej 

dopuszcza zastosowanie trybu bezprzetargowego tylko dla dzierżawców do tej pory użytkujących dany 

teren, grunt, czy obiekt. W ocenie radnego w tym przypadku powstaje precedens cyt. „dający nieczyste 

możliwości” i dlatego radny uważa, że Rada nie powinna przyjmować tego kryterium .  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że Rada wskazała kierunek przeznaczenia i funkcji Domu 

Polskiego już w zeszłym roku podejmując decyzję o przekazaniu 200 tys. zł na dostosowanie tego budynku 

do standardów przeciwpożarowych. Wówczas warunki zostały wydane dla obiektu hotelowego. W ocenie 

radnego, kryteria wymagane przez miasto powinny zostać zapisane w specyfikacji przetargowej. Radny 

wyraził sprzeciw wobec przekazania obiektu pod działalność handlowo-usługową np. pod sklepy. Radny 

stwierdził, że cyt. „Tutaj jest naprawdę nieczystość wizji tego, jakby to miało wyglądać i mogłyby być 

pomówienia, czy jakieś niepotrzebne niesmaki, jeżeli ktoś by dostał, bo to może być kolega, koleżanka albo 

coś”. Dlatego radny opowiada się za przeprowadzeniem postępowania przetargowego na podstawie 

przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Radny poinformował o swoim sprzeciwie wobec 

zaproponowanego w projekcie uchwały rozwiązania w stosunku do Domu Polskiego.  

 

Zdaniem radnego Krzysztofa Żelichowskiego nie ma znaczenia, w którym z trybów obiekt zostanie 

wydzierżawiony, ponieważ miasto nie może zmusić potencjalnego dzierżawcy do poniesienia nakładów w 

związku z przeprowadzeniem jego remontu. W ocenie radnego, sprawę Domu Polskiego rozwiązałaby tylko 

sprzedaż tego obiektu, tylko wówczas jego nowy właściciel zajmie się remontem budynku. Radny dodał, że 

miasto może określić przeznaczenie obiektu ale nie może zmusić potencjalnego dzierżawcy do wykonania 

remontu hotelu, ponieważ może on stwierdzić, że nie jest to dla niego opłacalne. Radny stwierdził, że w 

zakresie wydzierżawiania nieruchomości dotychczas obowiązujące zasady są jasne i w wyniku przyjęcia 

propozycji Burmistrza w stosunku do Domu Polskiego zostanie stworzony precedens i przy innych 
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podobnych sytuacjach inni dzierżawcy będą szukać wyjątków od tego trybu. Radny poinformował, że jest 

przeciwko tej propozycji.  

   

Radny Henryk Golla poinformował, że na posiedzeniu komisji została przedstawiona propozycja dot. 

wyłączenia Domu Polskiego z tego projektu uchwały i uregulowania tej sprawy w oddzielnej uchwale. 

Zdaniem radnego wówczas nie byłoby kolizji, o której wspomniał radny Krzysztof Kulasek.  

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę na przestrzeganie przepisów Statutu Gminy Miasto Złotów, że 

radny w sprawach uchwał może zabrać głos tylko raz.  

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że część radnych nie zrozumiała intencji Burmistrza oraz wyjaśnień 

udzielonych przez radcę prawnego w sprawie trybu przeprowadzenia przetargu (na zasadzie trybu zamówień 

publicznych). Przeprowadzenie przetargu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami spowoduje, 

że jedynym jego kryterium będzie cena i do końca nie będzie miało znaczenia zawarcie w specyfikacji 

przetargowej wszystkich elementów, przy czym ich części pewnie nie będzie można tam uwzględnić. Tym 

samym forma bezprzetargowa (w zakresie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości) daje więcej 

możliwości. Radny stwierdził, że w tej kwestii znowu pojawia sie brak zaufania części radnych do 

Burmistrza, że cyt. „podejmie błędną decyzję, wynajmie byle komu, a potem będą tylko problemy”. Radny 

stwierdził, że nie rozumie obaw radnych m.in. z uwagi na deklarację Burmistrza odnośnie udziału w komisji 

przetargowej przedstawiciela Rady. Radny podkreślił, że Dom Polski jest dla miasta ważnym i szczególnym 

budynkiem. Radny negatywnie odniósł się do propozycji jego sprzedaży, ponieważ wówczas miasto tylko w 

niewielkim stopniu posiadałoby wpływ na jego przeznaczenie i wykorzystanie. Radny poinformował, że 

zagłosuje za propozycją przedstawioną przez Burmistrza.  

 

Burmistrz poinformował, że przeprowadzony remont (dostosowanie do wymogów ppoż.) za kwotę 200 tys. 

zł był konieczny, ponieważ inne obowiązki ma właściciel obiektu, a inne najemca/użytkownik. Burmistrz 

dodał, że ww. remont był pierwszym etapem koniecznych do przeprowadzenia inwestycji mających na celu 

poprawę jakości świadczonych usług w Domu Polskim. Dostosowanie obiektu do standardów ppoż. 

pozwoliło uznać budynek za bezpieczny dla realizowania usług gastronomiczno-hotelowych, wcześniej 

takiego stanu nie było i jakikolwiek wypadek związany z zagrożeniem pożarowym wiązałby się z 

poważnymi zarzutami zaniechań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Burmistrz podkreślił, że trudno 

byłoby znaleźć dzierżawcę, który obok prowadzenia swojej działalności miałby jeszcze dodatkowo ponieść 

koszty dostosowania budynku do standardów ppoż. Burmistrz poinformował, że zakres prac koniecznych do 

przeprowadzenia jest szerszy, ponieważ obejmuje również naprawę dachu i remont elewacji. Burmistrz 

dodał, że w postępowaniu przetargowym będzie mógł wziąć udział również dotychczasowy dzierżawca, 

który jest zainteresowany dalszym prowadzeniem swojej działalności. Burmistrz stwierdził, że musiałby 

regularnie uiszczać opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego. W przypadku przeprowadzenia przetargu na 
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podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, w którym kryterium będzie cena, wystarczy 

tylko złożenie deklaracji uiszczania takiej opłaty. Burmistrz dodał, że dotychczasowy dzierżawca mógłby się 

wykazać nową jakością i nową koncepcją swojej oferty. Burmistrz podtrzymał swoją propozycję zwartą w 

projekcie uchwały odnośnie bezprzetargowego trybu dla Domu Polskiego w celu wyłonienia najwłaściwszej 

obsługi tego obiektu. Burmistrz poinformował, że nie zamierza inicjować tematu sprzedaży tego obiektu, 

ponieważ miasto nie posiada wielu budynków miejskich a co jakiś czas istnieje konieczność znalezienia 

nowych miejsc do realizacji zadań i projektów. Obecnie wariantem jest dzierżawa.         

 

Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się ponownie do zmiany zapisu we wniosku o treści „proponuje się 

wykreślić” na zapis „wykreśla się” i zwrócił się z prośbą o przedstawienie w tej sprawie opinii radcy 

prawnego. Radca prawny poinformował, że rozumieć ten zapis należy w sposób zaprezentowany przez 

radnych Stanisława Wełniaka i Krzysztofa Koronkiewicza tzn. komisje zgłaszając ww. wniosek 

zaproponowały usunięciu pozycji nr 2 w załączniku do projektu uchwały. Radca prawny dodał, że nikt nie 

ma wątpliwości, co do takiego rozumienia tego zapisu i wniosek może zostać w tym kształcie poddany 

głosowaniu.    

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. wniosek przyjęty przez komisje stałe Rady Miejskiej 

w Złotowie. W wyniku przeprowadzonego głosownia ww. wniosek został przyjęty przez Radę 11 głosami 

„za” przy 4 głosach „przeciw”.  

  

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Złotów 

wraz z wprowadzoną zmianą. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła ww. 

uchwałę. 

 

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Miasto Złotów 

Radni otrzymali projekt w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Złotów w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do zapisów rozdziału 2 projektu uchwały dot. wymagań w 

zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. W ocenie radnego określone w 

regulaminie wymagania względem właścicieli domów jednorodzinnych, których części nieruchomości służą 

do użytku publicznego m.in. do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń itp. nie są przez 
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miasto respektowane, a miasto w ww. regulaminie wymaga ich przestrzegania przez właścicieli. Radny podał 

przykład ostatnich opadów śniegu, kiedy miasto zareagowało z opóźnieniem w zakresie odśnieżenia i 

zabezpieczenia terenów gminnych i miejsc publicznych. Radny Łukasz Piosik przychylił się do 

wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Radny stwierdził, że z jego wiedzy wynika, że część ulic 

jest wykluczona z odśnieżania np. ul. Murarska i Rzemieślnicza. Radny poinformował, że złożył interpelację 

w tej sprawie w celu najszybszego rozwiązania tego problemu i dodał, że czeka na odpowiedź. Radny 

Krzysztof Koronkiewicz przytoczył przykład odśnieżania ul. Domańskiego, kiedy odśnieżarka podczas 

wykonywania swojej pracy ominęła odcinek chodnika z uwagi, iż ta część należy do właścicieli mieszkań. 

Zdaniem radnego nie może występować tego rodzaju sytuacja, że MZUK odśnieża teren przed blokami a 

właściciele domów jednorodzinnych są sami zobowiązani do wykonania tego zadania.   

 

Przewodniczący poinformował o autopoprawce do ww. projektu uchwały zgłoszonej w dniu 25 stycznia 

2021 r. przez Burmistrza Miasta Złotowa o następującej treści:  

„Burmistrz Miasta Złotowa, jako wnioskodawca projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w  sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów, wnosi o przyjęcie 

przez Radę Miejską poprawek do tegoż projektu uchwały polegających na tym, że wprowadza się zmiany w 

paragrafie 13: 

1) ust. 1 punkt 1 litera a wykreśla się słowo „wielorodzinne”, 

2) uchyla się dotychczasowy punkt 2, 

3) dotychczasowy punkt 3 staje się punktem 2, 

4) w ust. 2 stwierdzenie „w ust. 1 pkt 3” zastępuje się stwierdzeniem „w ust. 1 pkt 2”.” 

 

Radny Roman Głyżewski zwrócił się z prośbą o przybliżenia radnym ww. autopoprawek. W odpowiedzi 

Zastępca Burmistrza poinformowała, że odpowiada na uwagi zgłoszone przez radnego Stanisława 

Wełniaka. Wykreślenie w § 13 w ust. 1 pkt 1 słowa „wielorodzinne” oznacza, że zakaz dot. chowu i 

utrzymywania zwierząt gospodarskich dot. wszelkich terenów budownictwa mieszkaniowego. Ponadto zakaz 

ten obowiązuje w stosunku do budynków gospodarskich istniejących przy budynkach jednorodzinnych. 

Pozostałe zmiany dot. uporządkowania systematyki aktu. Radny Stanisław Wełniak podziękował za 

uwzględnienie jego uwag w projekcie uchwały.   

 

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. autopoprawki.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Miasta 

Złotowa. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła 

autopoprawkę.  

  

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów wraz z wprowadzoną autopoprawką. W 

wyniku głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/254/2001 w sprawie regulaminu 

targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/254/2001 w sprawie regulaminu 

targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4 w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

 

Radny Krzysztof Żelichowski ponowił swój apel do Burmistrza w sprawie uregulowania handlu w mieście 

w związku z ustawowym zniesieniem opłaty targowej w 2021 r. Radny wyraził obawę, aby stanowiska 

handlowe nie utrudniały ruchu w mieście. Radny zgłosił propozycję wyznaczenia większej liczby miejsc w 

mieście do handlu w celu jego uporządkowania. Radny podkreślił, że nie chodzi mu o ograniczenie tego 

handlu, tylko o kwestie porządkowe w tym zakresie celem uniknięcia wystawiania stanowisk handlowych w 

każdej części miasta. Burmistrz pozytywnie odniósł się do apelu radnego. Burmistrz stwierdził, że 

zwolnienie z opłaty targowej w tym roku jest formą pomocy rządowej dla osób handlujących i dodał, że 

samorządy z tego tytułu otrzymają rekompensatę. Burmistrz przyznał, że rzeczywiście w związku z 

powyższym mogą wystąpić problemy zasygnalizowane przez radnego. Burmistrz poinformował, że sprawa 

ta będzie monitorowana przez Urząd i Straż Miejską. Burmistrz stwierdził, że w wyniku ww. decyzji w 

sprawie zwolnienia handlujących z opłaty targowej, gmina straciła narzędzie regulacji tego handlu tj. opłatę 

dzienną. Obecnie w dowolnym miejscu będzie można ten handel realizować. W przypadku wystąpienia ww. 

problemów zostanie rozważony wariant lokalizacji/wyznaczenia obszarów dedykowanych handlującym.  

 

Radni nie zgłosili innych 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 Finansów, Budżetu i 

Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 4 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 

XXXVII/254/2001 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sienkiewicza 4. W wyniku 

głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” podjęła ww. uchwałę. 
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Punkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II.11.2018 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 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II.11.2018 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 w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań 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 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. 

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

jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II.11.2018 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. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” 

podjęła ww. uchwałę. 

 

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

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej ze 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej ze „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” w materiałach dot. XXVI 

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

Złotowie.  

 

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie, czy ten projekt uchwały oraz projekt m.p.z.p. nie wyklucza możliwości 

powstania garaży dla mieszkańców i ich wybudowania przez ZTBS? W odpowiedzi Burmistrz 

poinformował, że ten plan, w zakresie którego radni podjęli już uchwałę w sprawie jego modyfikacji, kończy 
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sprawę jego uchwalenia. Burmistrz dodał, że na jego podstawie będzie można na 2 obszarach w znaczącym 

stopniu wpłynąć na rozwiązanie problemu komunikacyjnego z dostępem do miejsc parkingowych. 

Wcześniejsze zapisy planu ograniczały możliwość wykonania zwykłych utwardzeń, które będą mogły służyć 

miejscom postojowym. Ponadto przyjęta zmiana umożliwia wybudowanie według wstępnych szacunków 11 

garaży, które będą podlegać przetargowi otwartemu, do którego każdy będzie mógł przystąpić i w którym 

główne kryterium będzie stanowić cena. Burmistrz poinformował, że dzięki uchwaleniu tego planu zostanie 

uruchomiona dokumentacja na działania projektowe, a po zakończeniu procesu planistycznego i 

opracowaniu dokumentacji, będzie można przystąpić do realizacji tej inwestycji w celu rozwiązania 

problemu komunikacyjnego w starej części miasta.    

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań 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 Finansów, Budżetu i 

Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 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”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 

położone w rejonie ul. Mokrej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa”. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

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

Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej w materiałach dot. XXVI sesji Rady 

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

 

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie, dlaczego wskaźnik powierzchni zabudowy został wyznaczony na 0,4, 

podczas, gdy jak wiadomo radnemu, niektóre działki sąsiednie, w tym miejskie, posiadają wskaźnik 0,7? 

Radny odniósł się również do określenia w planie możliwości zastosowania tylko dachów płaskich? 

Burmistrz poinformował, że wnioski z uwagami, które wpłynęły muszą zostać przez Radę rozpatrzone. 

Burmistrz dodał, że w toku prac nad projektem planu doszło do porozumienia z inwestorami i 

wnioskodawcami oraz z architektem i zostało wypracowane rozwiązanie, która zaakceptowały wszystkie 

strony. Burmistrz poinformował, że chodziło o pierwsze założenia, które wynikały z tego, że potencjalni 
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inwestorzy posiadali konkretne technologie, konkretne firmy projektowe i badali ten obszar. Burmistrz dodał, 

że całość prac koordynowała architekt zatrudniona przez Urząd i utrzymano ten teren z dużym udziałem 

obszarów niezagospodarowanych, jak Park „Zwierzyniec”, półwysep – miejsce rekreacji, Stadion Miejski, 

Ośrodek „Zabajka”. Cały ten obszar tworzy szczególny dla miasta kompleks. Burmistrz podkreślił, że ten 

plan jest bardzo istotny, ponieważ pozwoli właścicielom m.in. podjąć działania inwestycyjne, podnieść 

zabudowę, zwiększyć liczbę miejsc noclegowych. Kolejnym elementem jest wydzielenie w planie 

dodatkowego pasa wzdłuż drogi przy ul. Wioślarskiej, który może być docelowo wykorzystany na ciąg 

pieszo-rowerowy w związku z rozbudową tego terenu. Natomiast wymóg stosowania dachów płaskich to 

wynik przeprowadzonych analiz w tym zakresie. Burmistrz poinformował, że wypracowana wersja planu nie 

wzbudzała później żadnych zastrzeżeń stron, które są zainteresowane realizacją na tym terenie zadań 

inwestycyjnych.      

 

Zastępca Burmistrza dodała, że m.p.z.p. był wykładany czterokrotnie. Uwagi, które są przedmiotem obrad 

dzisiejszej sesji wpłynęły podczas trzeciego wyłożenia planu. Natomiast w czwartym wyłożeniu, po 

uwzględnieniu wniesionych poprawek, nie wpłynęły żadne uwagi.   

 

Radny Łukasz Piosik zadał pytanie, że jak zrozumiał wypowiedź Burmistrza, nie jest wykluczona 

możliwość zwiększenia tego limitu maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy? Chodzi o rozbudowę 

pewnych obiektów i dodał, że część terenów jest zabudowana. Radny zwrócił uwagę, że na terenach 

graniczących z obszarem planu niektóre działki mają wskaźnik 0,7. Radny zadał pytanie, dlaczego więc w 

planie obowiązuje wskaźnik 0,4? Burmistrz stwierdził, że zależy od skali, przez którą patrzymy na ten plan, 

ponieważ jeżeli weźmie się pod uwagę ten obszar jako teren popegeerowski ograniczony ulicami, Parkiem 

„Zwierzyniec”, jeziorem to stanowi on tylko jego część. Burmistrz dodał, że obszar objęty planem jest 

spójny. Burmistrz poinformował, że Rada uprzednio zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia m.p.z.p. na przyległym obszarze. Tym samym wówczas Burmistrz otrzymał delegację do 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Burmistrz zakłada, że ten plan i wydane decyzje o warunkach 

zabudowy są spójne. Burmistrz dodał, że obszar ten ma mieć charakter rekreacyjny. Burmistrz poinformował, 

że nie spotkał się z jakąkolwiek uwagą właścicieli obszarów przyległych, którzy występowali o warunki 

zabudowy, że są one nieodpowiednie, czy niekorzystne. W tych sprawach udało się osiągnąć konsensus.           

 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił uwagę, że dyskusja dot. następnego punktu obrad i Rada jeszcze nie 

przegłosowała m.p.z.p. przy ul. Mokrej tj. punktu 16. Radny zgłosił propozycję powrotu do dyskusji w 

punkcie 16 i nie przyspieszania obrad sesji.     

  

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały (punktu 16).  

 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie odnośnie ww. 
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projektu uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. Komisja 

Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 4 głosami „za” 

przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone w rejonie ul. Mokrej. W wyniku 

głosowania Rada 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

Punkt 17. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego 

nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów 

Radni nie zgłosili uwag i pytań odnośnie ww. punktu sesji.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne uwagi:  

1) Uwaga 1 - wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 28 sierpnia 2020 r. o następującej treści: 

„Niniejszym składam następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa dla działek nr 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie 

par. 14: 

- pkt 3 teren biologicznie czynny zmienić na 35%”. 

Uwaga dotyczy dz. nr 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 i 5 U – teren zabudowy usługowej. 

Wyniki głosowania:  

− „za” nieuwzględnieniem uwagi – zagłosowało 14 radnych, 

−  „przeciw” nieuwzględnieniu uwagi – 0 radnych, 

−  „wstrzymało się od głosu” – 1 radny.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja nie uwzględniła ww. uwagi i podtrzymała stanowisko 

Burmistrza.  

 

Uwaga 2 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 28 sierpnia 2020 r. o następującej treści: 

„Niniejszym składam następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa dla działek nr 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie 

par. 14: 

- pkt 6 maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy zmienić na 0,4” 

Uwaga dotyczy dz. nr 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 i 5 U – teren zabudowy usługowej. 

Wyniki głosowania:  

− „za” nieuwzględnieniem uwagi – zagłosowało 14 radnych, 
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−  „przeciw” nieuwzględnieniu uwagi – 1 radn, 

−  „wstrzymało się od głosu” – 0 radny.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja nie uwzględniła ww. uwagi i podtrzymała stanowisko 

Burmistrza.  

 

Uwaga 3 – wniesiona przez osobę fizyczną w dniu 28 sierpnia 2020 r. o następującej treści: 

„Niniejszym składam następujące uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Złotowa dla działek nr 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 przy ulicy Wioślarskiej w Złotowie 

par. 14: 

- pkt 7 maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy zmienić na 0,8”. 

Uwaga dotyczy dz. nr 287/64, 287/63, 287/60, 287/61, 287/62 i 5 U – teren zabudowy usługowej. 

Wyniki głosowania:  

− „za” nieuwzględnieniem uwagi – zagłosowało 14 radnych, 

−  „przeciw” nieuwzględnieniu uwagi – 0 radnych, 

−  „wstrzymało się od głosu” – 1 radny.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja nie uwzględniła ww. uwagi i podtrzymała stanowisko 

Burmistrza. 

 

Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. 

Partyzantów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa” 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. 

Partyzantów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa” w 

materiałach dot. XXVI 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 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 3 

głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 

położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Złotowa”. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów w materiałach dot. 

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

Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu w dniu 22 stycznia 2021 r. przez Burmistrza Miasta Złotowa 

autopoprawki o następującej treści:  

„Burmistrz Miasta Złotowa, jako wnioskodawca projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości 

położone przy ul. Wioślarskiej i ul. Partyzantów, wnosi o przyjęcie przez Radę Miejską poprawek do tegoż 

projektu uchwały polegających na tym, że: 

- wprowadza się paragraf 25 o brzmieniu „Na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia 

obowiązującego dotychczas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru 

położonego nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska, przyjętego przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą nr 

V/36/11 z dnia 29 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 26.05.2011 r., nr 145).” 

- Paragraf 25 otrzymuje numer 26.”. 

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że sąd administracyjny uchylił uchwałę Rady Miejskiej w 

sprawie przyjęcia planu z 2011 r. Radny zadał pytanie, czy to oznacza, że istnieje konieczność powtórzenia 

ww. zapisu w nowej uchwale? Zdaniem radnego orzeczenie w tej sprawie jest jednoznaczne, ponieważ ten 

plan ze względu na uchybienie formalne stracił swoją ważność. Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał 

pytanie, dlaczego sprawa ww. autopoprawki nie była omawiana na posiedzeniu komisji? Przewodniczący 

poinformował, że autopoprawka została wysłana radnym drogą elektroniczną w piątek, 22 stycznia br. 

Radny Stanisław Wełniak zwrócił się o opinię w powyższej sprawie do radcy prawnego, ponieważ skoro 

wyrok sądu jest jednoznaczny, to zdaniem radnego powtarzanie tego zapisu w uchwale jest niepotrzebne, nie 

można zmieniać, ani podważać wyroków sądu. Radca prawny stwierdził, że radny ma w tym zakresie rację, 

jednak przy założeniu, że chodzi o podniesiony przez radnego plan, ponieważ z informacji uzyskanych od 

pracownika merytorycznego Urzędu wynika, iż w tym przypadku chodzi o obowiązujący plan.  

Przewodniczący zarządził 5 minutową przerwę w sprawie sprawdzenia ww. sprawy. Przewodniczący 

wznowił obrady o godz. 17.20.     
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Radca prawny poinformował, że plan, o którym w swojej wypowiedzi wspomniał radny Stanisław Wełniak, 

dot. obszaru położonego blisko terenu będącego przedmiotem ww. projektu uchwały. Natomiast to nie jest 

ten plan, który został wymieniony w autopoprawce. Plan, którego nieważność stwierdził sąd administracyjny 

został uchwalony w 2001 r. i dot. innego obszaru. Radca prawny poinformował, że w autopoprawce chodzi o 

plan, który nakłada się obszarowo, częściowo na ten plan, który jest obecnie procedowany na sesji i w 

związku z tym taki zapis zawarty w autopoprawce jest zasadny i konieczny w celu stwierdzenia, iż na terenie 

objętym nowym planem wygasają postanowienia dotychczasowego planu.         

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. autopoprawkę. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada przyjęła ww. autopoprawkę 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy ul. 

Wioślarskiej i ul. Partyzantów wraz z wprowadzoną autopoprawką. W wyniku głosowania Rada 12 głosami 

„za” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady 

Miejskiej w Złotowie na rok 2021 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV.202.2020 w sprawie planu pracy Rady 

Miejskiej w Złotowie na rok 2021 w materiałach dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był 

omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili innych 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 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 4 głosami „za”.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV.202.2020 

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2021. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 15 

głosami „za”. 

 

Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r. 

Wniosek Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XXVI sesji Rady 

Miejskiej projekt wpłynął do Biura Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2021 r. Radni otrzymali projekt 

uchwały drogą elektroniczną.    

 

Burmistrz poinformował, że Urząd monitoruje wprowadzane przez rząd zmiany w prawie dedykowane 

przedsiębiorcom (w ramach „tarczy antykryzysowej”) w związku z panującą sytuacją „covidową”, które 

można wprowadzić na poziomie lokalnym. Burmistrz dodał, że w dniu wczorajszym pojawiły się zapisy, 

które pozwalają udzielić pomocy przedsiębiorcom z branży gastronomicznej, która mocno ucierpiała w 

związku z trwającą pandemią i ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii. Burmistrz poinformował, że 

cały czas spływają wnioski w ramach Ordynacji podatkowej, w zakresie których dokonuje umorzeń 

podmiotom z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Burmistrz dodał, że pojawiła się możliwość udzielenia 

wsparcia w zakresie zwolnienia z opłaty koncesyjnej.  

 

Głos zabrała Sekretarz Gminy Miasto Złotów, która przedstawiła radnym szczegółowe informacje na 

temat ww. projektu uchwały. Pani Sekretarz poinformowała, że nowelizacja ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw daje możliwość, aby 

rada gminy w drodze uchwały dokonała zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych bądź wydłużyła termin należnej opłaty w 2021 r. Pani Sekretarz dodała, że przedmiotowy 

projekt uchwały zawiera propozycje zwolnienia z 2 i 3 raty ww. opłaty i jednocześnie zwrotu równowartości 

2/3 opłaty rocznej dla tych przedsiębiorców, którzy do dnia 31 stycznia 2021 r. dokonali opłaty jednorazowej 

za cały 2021 rok. Z uwagi, iż termin wniesienia oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych 

upływa z dniem 31 stycznia 2021 r. obecnie nie można wskazać konkretnie wysokości skutku finansowego 

podjęcia tej uchwały dla budżetu miasta. Na podstawie zeszłorocznych danych z oświadczeń można 

oszacować, że kwota ta będzie wynosiła ok. 25 tys. zł.  

 

Radny Stanisław Wojtuń pozytywnie odniósł się do ww. projektu uchwały z uwagi, iż dot. branży 

gastronomicznej, która obecnie jest zamknięta. Zdaniem radnego, jeżeli samorząd może w jakiś sposób 

pomóc tej branży, to należy przegłosować taką uchwałę.  
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Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie odnośnie przeznaczenia środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Radny dodał, że środki te są „pieniędzmi 

znaczonymi” tzn. jest z nich finansowany budżet na realizację zadań z programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Radny zadał pytanie, czy na 

realizację ww. zadań jest wykorzystywana cała kwota z puli środków ww. programu? W odpowiedzi Pani 

Skarbnik potwierdziła, że środki te w całości są przeznaczane na profilaktykę uzależnień i za 2020 r. nie ma 

jeszcze dokładnych wyliczeń, ale pozostaną niewykorzystane środki z tego tytułu, ponieważ nie zostały 

zrealizowane wszystkie zadnia z powodu sytuacji związanej z panującą pandemią. Pani Skarbnik 

poinformowała, że nie jest przeciwna temu projektowi, ponieważ skutek dla budżetu nie będzie zbyt duży i 

pozostaną środki z ubiegłego roku. Pani Skarbnik dodała, że corocznie w marcu te wydatki, które nie zostały 

wykonane w roku poprzednim. zwiększają plan finansowy roku następnego i muszą być przeznaczone na cel 

profilaktyczny. Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy tym przedsiębiorcom, którzy zapłacą ww. 

opłatę za cały rok do dnia 31 stycznia br. zostanie zwrócone 2/3 wartości tej opłaty? W odpowiedzi 

Burmistrz potwierdził ww. informację.                     

 

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części 

opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży należnej w 2021 r. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za”. 

 

Radny Krzysztof Żelichowski zgłosił techniczną uwagę odnośnie realizacji podjętej uchwały. Radny 

poinformował, że przedsiębiorcy będą potrzebowali zaświadczenia w sprawie uiszczenia opłaty do zakupu 

alkoholu. Radny zadał pytanie, w jaki sposób powyższy problem zostanie rozwiązany? Radny Krzysztof 

Kulasek zwrócił uwagę, że dlatego zwolnienie dot. 2/3 opłaty, a nie jej całości i zakupu można dokonać na 

podstawie otrzymanej na początku roku koncesji na sprzedaż alkoholu. Radny Krzysztof Żelichowski 

poinformował, że przy zakupie należy wykazać się dowodem uiszczenia tej opłaty i dodał, że należy się 

zastanowić nad rozwiązaniem tej sprawy np. poprzez wydanie odpowiedniego zaświadczenia o 

uregulowaniu tej opłaty. Pani Skarbnik poinformowała, że tej sprawy jeszcze w Urzędzie nie rozważano i w 

tym zakresie zostanie przedstawione rozwiązanie zgodne z prawem.        

 

Przewodniczący o godz. 17.40 zarządził 15 minutową przerwę techniczną. O godz. 18.35 Przewodniczący 

wznowił obrady.   
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Punkt 22. 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 dot. XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany 

na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował o zgłoszeniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawki do ww. 

projektu uchwały.  

 

Burmistrz przedstawił chronologię prac nad budżetem na rok 2021 w związku z realizacją procedury  

wynikającej z uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów, w 

szczególności §8 pkt 2. Do dnia 15 listopada 2020 r. projekt budżetu został złożony do RIO i uzyskał opinię 

pozytywną. W dniu 3 grudnia 2020 r. komisje stałe Rady przyjęły wnioski tj. zmiany i poprawki do projektu 

budżetu. Burmistrz w dniu 8 grudnia 2020 r. powiadomił radnych o przyjęciu części ww. wniosków ale 

przedstawił również uzasadnienie i powody odrzucenia drugiej części wniosków. Burmistrz dodał, że w 

swojej odpowiedzi uwzględnił niemal wszystkie propozycje zadań inwestycyjnych wskazanych przez 

komisje kosztem dofinansowania spółki MZWiK. Następnie w dniu 15 grudnia 2020 r. komisje stałe Rady 

złożyły formalne wnioski w sprawie wprowadzenia zmian i poprawek do projektu budżetu na rok 2021. W 

zakresie złożonych wniosków komisje utrzymały wkład w wysokości 5 mln zł dla spółki oraz wprowadziły 

zmiany w zakresie wydatków bieżących. Sesja budżetowa w dniu 16 grudnia 2020 r. została przerwana. W 

dniu 30 grudnia 2020 r. wznowiono sesję, podczas której jednak nie uchwalono budżetu. Następnie 

Burmistrz zaprosił radnych do konsultacji w kwestii wypracowania kompromisowego rozwiązania w 

sprawie projektu budżetu na rok 2021, które odbyły się w dniu 11 stycznia br. Burmistrz poinformował, iż 

wówczas przedstawił autopoprawkę. Burmistrz dodał, że podczas pracy udało się wypracować daleko idący 

konsensus redukując kwotę dofinansowania dla MZWiK. Burmistrz wyraził zgodę na poziom wkładu do 

spółki na poziomie 2,5 mln zł kosztem wspólnie z radnymi uzgodnionych inwestycji. Radni zaproponowali 

dofinansowanie spółki kwotą 3 mln zł. Na sesji nadzwyczajnej zwołanej przez Przewodniczącego na 

wniosek Burmistrza, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2021 r., Burmistrz poinformował, że mieliśmy 

dokument spójny, który zawierał te wartości tzn. 2,5 mln zł wkładu wraz z 1 mln zł (łącznie 3,5 mln zł) 

dofinansowania kosztem uzgodnionych z radnymi inwestycji. Budżet na rok 2021 nie został na ww. sesji 

uchwalony. Burmistrz poinformował, że na posiedzeniu komisji stałych w dniu 25 stycznia br. został 

przegłosowany nowy wniosek do projektu. W związku z powyższym Burmistrz poinformował, że wycofuje 

wszystkie złożone przez siebie poprzednio autopoprawki. Burmistrz podkreślił, że wycofuje ww. 

autopoprawki ze względów formalnych, nie merytorycznych. Burmistrz dodał, że wnosi tylko jedną 

autopoprawkę o charakterze technicznym do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2021-205, którą 

przedstawi Pani Skarbnik.  
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Pani Skarbnik w imieniu Burmistrza zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, który został radnym 

przedłożony zarządzeniem nr 229.2020 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie 

ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 o 

następującej treści:  

„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. wprowadzam następującą autopoprawkę: 

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 kol. 3.1 określa się, iż 

planowane nadwyżki budżetu w latach 2022 - 2025 zamierza się przeznaczyć na spłatę rat kredytów.”.    

Radni nie zgłosili uwag do treści ww. autopoprawki.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. autopoprawkę zgłoszoną przez Burmistrza Miasta 

Złotowa. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęła ww. 

autopoprawkę.   

 

Przewodniczący poinformował, iż zmiany do ww. projektu uchwały złożyły również kluby radnych.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że jest to już trzecie podejście do uchwalenia budżetu na rok 2021. 

Następnie radny odniósł się do wypowiedzi Burmistrza i przedstawionej przez niego chronologii. Zdaniem 

radnego spotkanie w sprawie wypracowania projektu budżetu, które odbyło się w dniu 11 stycznia br. 

powinno się odbyć w roku 2020. Radny wyraził nadzieję, aby w tym roku wspólne stanowisko radnych i 

Burmistrza odnośnie projektu budżetu zostało wypracowane do dnia 15 listopada w celu uniknięcia trudnego 

procesu uzgadniania jego kształtu. Radny dodał, że proces uzgadniania stanowisk pomiędzy radnymi a 

Burmistrzem przy konstruowaniu tegorocznego budżetu trwał 4 miesiące. Radny poinformował o zmianach 

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

zaproponowanych przez 11 radnych, członków klubów radnych „Połączył nas Złotów” i „Zadbajmy o 

Złotów” oraz radnego niezależnego. Burmistrz złożył drugą autopoprawkę przed sesją nadzwyczajną 

zwołaną na dzień 13 stycznia 2021 r. Podczas tej sesji budżetu również nie uchwalono. Do zawarcia 

kompromisu zabrakło kwoty 500 tys. zł. Radny poinformował, że spotkanie ww. wymienionej grupy 11 

radnych odbyło się w dniu 20 stycznia 2021 r., na którym zostało wypracowane stanowisko polegające na 

wpisaniu do projektu budżetu i WPF kwoty 3 mln zł (2 mln zł ze środków budżetowych, 1 mln zł z 

uzyskanego dofinansowania zewnętrznego otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego pod koniec 2020 r.). 

Z informacji uzyskanych od Pani Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie wynika, że realizacja 

inwestycji przedłuży się o pół roku tj. do końca 2021 r. a koszt wyniesie ok. 5,3 mln zł. Tym samym 

pozostaje do zabezpieczenia kwota ok. 2,5 mln zł i to jest zadanie spółki m.in. w zakresie znalezienia źródeł 

zewnętrznych. Radny przypomniał, że realizowana inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
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ściekowej w aglomeracji Złotów” za kwotę 52 mln zł jest największym przedsięwzięciem realizowanym w 

Złotowie. Radny poinformował, że propozycja grupy 11 radnych zabezpieczenia brakującej kwoty 500 tys. 

zł polega na zdjęciu z wydatków majątkowych, określonych w załączniku nr 5 do projektu uchwały 

budżetowej, 3 zadań oraz zmniejszeniu planów wydatków na 2 kolejne zadania. Łącznie zmiany te wynoszą 

500 tys. zł i kwota ta zostanie przesunięta na zwiększenie wkładu do MZWiK Sp. o. o. w Złotowie. Radny 

poinformował, że kwota zaproponowana przez Burmistrza na wydatki majątkowe wyniosła 7.644 tys. zł. 

Rady dodał, że w projekcie przesłanym do RIO ww. kwota wynosiła ponad 7.300 tys. zł i kwota ok. 300 tys. 

zł została odjęta z wydatków bieżących na organizację EEF i turniej rycerski. Radny poinformował, że aby 

propozycja grupy radnych została zrealizowana, należy dokonać zmian w projekcie WPF na lata 2021-2025 i 

w projekcie budżetu na rok 2021. Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza i Pani Skarbnik, aby zmiany 

przyjęte przez Radę tj. wnioski zgłoszone przez grupę radnych, były zgodne pod kątem formalnym i 

prawnym z ustawą o finansach publicznych.  

 

Radny Krzysztof Kornkiewicz przedstawił wniosek zgłoszony przez kluby radnych do projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia WPF Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 o następującej treści:                

„Zmiany w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 

2021 -2025 wynikające z wniosków zgłoszonych przez Kluby Radnych: „Połączył nas Złotów” oraz 

„Zadbajmy o Złotów” podczas obrad komisji wspólnych Rady Miejskiej w Złotowie w dniu 25 stycznia 

2021 roku do projektu budżetu na 2021 rok. 

1. 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 

2.000.000,00 zł. Powyższa zmiana jest konsekwencją przyjęcia wniosku dotyczącego zmiany 

projektu uchwały budżetowej na 2021 r. 

2. W załączniku nr 1 dla roku 2021 dokonuje się następujących korekt wynikających z wniosków o 

zmiany w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok: 

− w kol. 1.1.5.1 określa się poziom wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 

8.345.726,00 zł, 

− w kol. 2.1 oraz 2.2 dostosowuje się poziom wydatków bieżących i majątkowych do zmian 

zaproponowanych w autopoprawce do przedłożonego projektu budżetu,  

− w kol. kol. 2.1.1 określa się poziom wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 

wysokości 29.971.211,00 zł,  

− 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 4.644.000,00 zł, 

− w kol. 2.2.1.1. wartość wydatków o charakterze dotacyjnym wynosi 0, 

− w kol. 7.1 i 7.2 po dokonanych zmianach różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi wynosi 352.064,00 zł, 

− związku ze zmianą, o której mowa w p.1. dokonuje się korekty zapisów w kol. 10.1 i 10.1.2. 
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Po zmianie ich wartość wynosi odpowiednio: 4.182.310,00 zł oraz 3.855.000,00 zł. 

3. Paragraf 6 projektu uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 

mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku”. 

Nie zgłoszono uwag do ww. zmian zgłoszonych przez kluby radnych oraz ich przegłosowania blokiem.   

 

Radny Stanisław Wojtuń poinformował, że na posiedzeniu komisji stałych Rady w dniu 25 stycznia br. 

została zgłoszona przez Panią Skarbnik propozycja, którą radny ocenił jako racjonalną, aby kwotę 500 tys. zł 

(z 3,5 mln zł) zapisać w wydatkach WPF w roku 2022. Propozycja zgłoszona przez Panią Skarbnik wynikała 

z pisma przedstawionego przez Panią Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie z informacją, iż 

rozliczenie remontu sieci zostanie wykonane w 2022 r. Radny stwierdził, że radni muszą mieć świadomość 

tego, że kwota 500 tys. zł przeznaczona na wkład do spółki w 2021 r. nie będzie przez MZWiK Sp. z o. o. w 

Złotowie wydatkowana w tym roku. W ocenie radnego ww. kwota jest tym samym blokowana w budżecie 

miasta na 2021 r.  

 

Radny Stanisław Wełniak zaapelował o przestrzeganie zasad i reguł. Radny poinformował, że Rada 

obecnie przystępuje do głosowania nad wnioskami radnych, tym samym, jeżeli radny Stanisław Wojtuń 

chciałby zgłosić inne wnioski, to powinien je sprecyzować i poddać pod głosowanie. Zdaniem radnego na 

tym etapie dyskusja została zakończona. Radny Maciej Zając stwierdził, że każdy z radnych ma prawo do 

swobodnej wypowiedzi w toku dyskusji i nie można pozwolić na ograniczenie tego prawa. Radny zwrócił 

uwagę, aby radny Stanisław Wełniak nie narzucał trybu pracy Radzie. Radny podkreślił, że każdy z radnych 

ma prawo się wypowiedzieć w celu przedstawienia swojego stanowiska w kwestii budżetu. Radny dodał, że 

radny Stanisław Wełniak nie raz przedłużał sesję dyskutując na tematy o mniejszym znaczeniu niż kwestie 

budżetowe. Radny Stanisław Wełniak poinformował, że nie narzuca żadnych zasad dyskusji radnym, 

ponieważ zasady, na które się powołał zostały przyjęte w regulaminie obrad i apeluje o ich przestrzeganie. 

Rady dodał, że określone w regulaminie zasady obowiązują wszystkich radnych i poprosił o nie 

przypisywanie mu tworzenia nowych zasad.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia w kwestii 

blokowania kwoty 500 tys. zł w budżecie na rok 2021. Radny stwierdził, że inwestycja realizowana przez 

spółkę jeszcze nie jest zakończona i obecnie nie wiadomo, ile środków będzie potrzebnych na jej wykonanie. 

Radny poinformował, że na dzień dzisiejszy jest to kwota 5 mln zł, która została pomniejszona o 1 mln zł z 

dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego staraniem pracowników i Pani Prezes Zarządu MZWiK Sp. 

z o. o. w Złotowie. Tym samym w roku 2021 zabrakło kwoty w wysokości 4 mln zł. Radni zgodzili się na 

kompromis polegający na zabezpieczeniu kwoty na wkład w wysokości 2 mln zł w budżecie miasta (razem 3 

mln zł wraz z kwotą 1 mln zł dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego). Zdaniem radego stwierdzenie 

radnego Stanisława Wojtunia odnośnie blokowania kwoty 500 tys. zł w budżecie nie jest do końca 

prawdziwe, dlatego, że nie wiadomo, jaki będzie rzeczywisty koszt remontów z uwagi na wzrost cen a 
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rozliczenie zostanie wykonane w końcu 2021 r. Radny dodał, że w związku z powyższym może wyniknąć 

sytuacja, że zabraknie środków i należy się przygotować na podjęcie działań z Panią Prezes Zarządu 

MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w celu pozyskania 2-3 mln zł dodatkowych środków na zabezpieczenie 

kwoty, której może zabraknąć w 2022 r. Zdaniem radnego kwota 500 tys. zł zostanie na pewno 

spożytkowana przez Panią Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie i nie zostanie wydatkowana na 

pensje, ponieważ są to środki „kierowane” tzn. przeznaczone na realizację konkretnego zadania.     

     

Radny Maciej Zając zaznaczył, że regulamin nie zabrania zadawania pytań przez radnego i przedstawiania 

własnych opinii na tematy będące przedmiotem dyskusji. Radny stwierdził, iż dyskusja w sprawie projektu 

budżetu jest na tym etapie zasadna, ponieważ projekt budżetu jest ściśle powiązany z WPF.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski odniósł się do ww. kwoty 500 tys. zł. Radny poinformował, że do inwestycji 

realizowanej przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie brakuje kwoty 5,5 mln zł, tym samym przy 

zabezpieczonej kwocie 3 mln zł z budżetu miasta i dofinansowania Wojewody, cały czas będzie brakować 

2,5 mln zł. Zdaniem radnego, wypowiedź radnego Stanisława Wojtunia odnośnie przełożenia wydatkowania 

kwoty 500 tys. zł na 2022 r. jest nieprawdą, ponieważ z kwoty 5,5 mln zł będzie brakowało jeszcze 2,5 mln 

zł. Radny poinformował, że spółka będzie musiała we własnym zakresie dołożyć tą różnicę w wysokości 2,5 

lub 3 mln zł.  

 

Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że w swojej wypowiedzi posługuje się faktami a nie domysłami, 

ponieważ z pisma Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie wynika, że rozliczenie końcowe tej 

inwestycji nastąpi w 2022 r. Radny Krzysztof Żelichowski zwrócił uwagę, iż w ww. piśmie znajduje się 

również informacja o brakującej kwocie w wysokości 5,5 mln zł. Radny Stanisław Wojtuń stwierdził, że 

zostało uzgodnione, iż kondycja finansowa MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie jest na tyle dobra, że spółka jest 

w stanie sobie z tą różnicą poradzić i nie będzie to stanowić dużego obciążenia dla mieszkańców.   

 

Radny Łukasz Piosik odnosząc się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Żelichowskiego w sprawie 

obecności na sesjach poinformował, iż ze względów osobistych i trudnej sytuacji rodzinnej nie mógł 

uczestniczyć w ostatnich sesjach, jednak zapoznał się z ich przebiegiem. W ocenie radnego posiedzenia, jak i 

sesje Rady trwają nieraz po 5 godzin i nie przynoszą efektów. Zdaniem radnego kwestie merytoryczne są 

często wypierane przez kwestie populistyczne i ambicjonalne. Radny stwierdził, że odnosi wrażenie, iż w 

kwestiach budżetowych i WPF cześć radnych traktuje sprawę MZWiK Sp. z o.o. w Złotowie i realizowaną 

przez spółkę inwestycję cyt. „tak, jakby Burmistrz traktował to jako jakąś odrębną firmę, którą chciałby 

okraść z tych pieniędzy, ponieważ nie ma jak tego zrobić”. Radny poinformował, że konsultował się w tej 

sprawie z ekonomistami i z tych informacji wynika, że jeżeli spółka posiada zdolność kredytową oraz dobrą 

kondycję finansową, to taka sytuacja pozwala na to, żeby miasto miało większą zdolność kredytową. 

Zdaniem radnego większa zdolność kredytowa miasta przełoży się na większą zdolność inwestycją i większy 
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udział w programach dotacyjnych. Radny stwierdził, że posiedzenia komisji nie przynoszą pozytywnych 

efektów i nie są wyciągane na nich żadne wnioski. Radny dodał, że większość radnych mogła w ciągu 2 

ostatnich miesięcy złożyć odpowiednie wnioski i je przegłosować uchwalając tym samym budżet na rok 

2021. Radny Krzysztof Koronkiewicz zaproponował zakończenie dyskusji w tym punkcie i przejście do 

głosowania zgłoszonych zmian. Radny Łuaksz Piosik odniósł się do kultury wypowiedzi części radnych 

podczas sesji i podziękował za głos.        

 

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. zmian radnych.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. zmiany. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

ww. zmiany zostały przez Radę przyjęte stosunkiem głosów 11 „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Przewodniczący poinformował, że przegłosowane zmiany stoją w sprzeczności z wnioskami podjętymi 

przez komisje stałe na posiedzeniach w dniach 15 grudnia 2020 r. i 25 stycznia 2021 r. dot. ww. projektu 

uchwały i w związku z tym zgłosił konieczność ich anulowania poprzez ich odrzucenie przez aklamację. 

Przewodniczący zadał pytanie, czy radni zgłaszają uwagi do ww. rozwiązania. Radni nie zgłosili uwag w 

stosunku do przedstawionego rozwiązania. Tym samym Przewodniczący uznał, iż poprzednie wnioski 

zgłoszone przez komisję stałe na wcześniejszych posiedzeniach komisji zostały odrzucone.     

 

Radni nie zgłosili innych uwag do projektu ww. uchwały oraz autopoprawek Burmistrza i zmian 

wprowadzonych przez kluby radnych.  

 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF 

Gminy Miasto Złotów na lata 202-2025 wraz z wprowadzoną autopoprawką Burmistrza Miasta Złotowa oraz 

zmianami zgłoszonymi przez 2 kluby radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 11 głosami 

„za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę.   

 

Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok w materiałach dot. XXVI sesji 

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

Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował, iż ww. punkt zostanie przeprowadzony zgodnie z §8 uchwały nr 

XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów. Pierwszy 

punkt dot. przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami i 

autopoprawkami, w tym poprawkami i autopoprawkami, o których mowa w § 7 niniejszej uchwały. 

Przewodniczący stwierdził, iż punkt ten został przedstawiony przez Panią Skarbnik. Drugi punkt tzn. 
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informacja Burmistrza Miasta Złotowa o projekcie budżetu Gminy Miasta Złotów została już również 

przedstawiona. Kolejny punkt dot. odczytania opinii poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie. Przewodniczący poinformował, że ww. punkt również został zrealizowany. Komisje stałe na 

posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. negatywnie zaopiniowały projekt budżetu. Następnie Przewodniczący 

zrealizował punkt 4 tj. odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i 

opinii regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w 

projekcie budżetu. Przewodniczący poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu przez RIO projektu 

uchwały budżetowej na rok 2021 (uchwała Nr SO.0952/1/15/2020 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z 

dnia 25 listopada 2020 r.) oraz możliwości sfinansowania przez gminę deficytu budżetu ustalonego w 

projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok (uchwała Nr SO.0951/1/D/15/2020 Składu Orzekającego RIO w 

Poznaniu z dnia 25 listopada 2020 r.). Następny punkt §8 ww. uchwały dot. dyskusji nad projektem uchwały 

budżetowej i zgłoszonymi poprawkami. W związku z powyższym Przewodniczący otworzył dyskusję w 

powyższym punkcie.  

 

Zdaniem radnego Łukasza Piosika najpierw należy przeanalizować zgłoszone zmiany, a następnie podjąć 

dyskusję w temacie projektu budżetu.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz przedstawił wniosek do projektu budżetu o następującej treści:  

„Wnioski do projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na 2021 rok zgłoszone przez Kluby 

Radnych: „Połączył nas Złotów” oraz „Zadbajmy o Złotów” podczas obrad komisji wspólnych Rady 

Miejskiej w Złotowie w dniu 25 stycznia 2021 roku. 

Do przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów na 2021 rok, stanowiącego załącznik 

do zarządzenia nr 230.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zgłaszamy następujące wnioski: 

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 dziale 921, rozdziale 92105, paragrafie 6220 oraz z załącznika nr 6  wykreśla się zadanie pn. 

„Dotacja celowa dla Złotowskiego Domu Kultury na częściową rozbiórkę amfiteatru” w kwocie 

100.000,00 zł.  

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 
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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, 

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, 

b) w tej samej podziałce klasyfikacji budżetowej wykreśla się zadanie pn.: Zasypanie wiaduktu W-

3 – kwota 150.000,00 zł oraz zmienia się nazwę zadania „Doświetlenie miejsc przejścia dla 

pieszych” na Doświetlenie miejsc przejścia dla pieszych (w tym: doświetlenie przejścia przy ul. 

Al. Piasta na wysokości sklepu Orman, doświetlenie przejścia przy ul. Domańskiego na 

wysokości ul. Kr. Jadwigi, doświetlenie przejścia przy ul. Krzywoustego na wysokości sklepu 

spożywczego), 

c) w dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się plan wydatków na wykupy działek (§ 6060) o kwotę 

50.000,00 zł,  

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

Wsparcia Policji (zakup radiowozu)  - 20.000,00 zł, 

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

Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP  w Poznaniu – 35.000,00 zł, 

f) 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, 

g) w dziale 758, rozdziale 75818 paragrafie 6680 zmniejsza się rezerwę majątkową o kwotę 

70.000,00 zł, 

h) 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 2.000.000,00 zł, 

i) 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,  
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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) §6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

2.322.000,00 zł”, 

c) paragraf 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 225.000,00 zł, 

2) celowe w wysokości 814.373,00 zł, z tego: 

a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 88.213,00 (dział 700, 

rozdział 70021), 

b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 

300.000 zł, 

c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej 

Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757,  

rozdziale 75704 w wysokości  246.160 zł, 

d) rezerwa majątkowa w wysokości 180.000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818 

przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji 

budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania 

projektu budżetu.” 

e) paragraf 19 otrzymuje brzmienie: „§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z 

mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.”.” 

   

Przewodniczący rozpoczął dyskusję nad ww. zmianami i zasugerował radnym udzielenie jednej, 

maksymalnie 5 minutowej wypowiedzi w tym temacie. 

 

Radny Łukasz Piosik wyraził swoje poparcie dla zmian wprowadzonych w ww. wniosku. Radny 

przypomniał, że część zmian  została wprowadzona autopoprawką przez Burmistrza do poprzedniego 

projektu budżetu i część z nich w ww. wniosku została utrzymana. W ocenie radnego zgłaszane propozycje 

powinny dot. rozwoju całego miasta a nie tylko inwestycji w wybranych okręgach. Radny dodał, że w czasie 

pełnienia przez niego mandatu radnego ani razu nie wyraził sprzeciwu wobec realizacji zadań w 

poszczególnych okręgach, ponieważ nadrzędnym celem jest rozwój Złotowa, a nie tylko jego okręg 

wyborczy. Następnie radny odniósł się do zadań, które nie uzyskały aprobaty większości radnych. Zdaniem 

radnego problemem w tym roku będzie Amfiteatr, ponieważ został wydany nakaz z nadzoru budowlanego w 

sprawie jego rozbiórki. Radny wyraził również zdziwienie dla rezygnacji z zadania dot. wiaduktu w tym 
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roku, zwłaszcza przez radnych zajmujących się zawodowo bezpieczeństwem tj. Romana Głyżewskiego i 

Krzysztofa Koronkiewicza (z uwagi na pracę w straży pożarnej). Radny wyraził zadowolenie, że radni 

zgłaszający te zmiany nie wykluczyli realizacji zadania przy ul Kościelnej uwzględniając w tym zakresie 

potrzeby mieszkańców. Radny poinformował, że zadanie budowy chodnika przy ul. Kościelnej zgłaszał 

poprzednio i zadanie to Burmistrz uwzględnił w swojej autopoprawce. Radny odniósł się do propozycji 

realizacji zadania dot. zagospodarowania placu pomiędzy blokami przy ul. Półwiejskiej za kwotę 30 tys. zł. 

Radny stwierdził, że część radnych reprezentuje regiony miasta z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, jednak 

zdaniem radnego, radni powinni skupić się na całym mieście. Radny wyraził zdziwienie, że zadanie to nie 

zostało zrealizowane za kadencji Burmistrza, Stanisława Wełniaka. Radny podkreślił, że mieszkańcy tego 

osiedla czekali na zajęcie się tą sprawą przez miasto od ponad 2 lat. Radny wyraził żal z powodu rezygnacji 

z powyższego zadania i ignorowania tego tematu przez część radnych. Radny zwrócił uwagę, że radni 

reprezentują i powinni dbać o interes całego miasta, a nie tylko swoich okręgów. Radny wyraził nadzieję na 

lepszą współpracę pomiędzy Burmistrzem a radnymi w 2021 r.  

 

Radny Stanisław Wełniak poinformował, że ww. poprawki przedstawione przez radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza uwzględniają wszystkie postulaty, które zgłosili radni, zarówno do projektu WPF jak i 

projektu budżetu na rok 2021. Radny wyraził podziękowanie i pewne zrozumienie dla postawy Burmistrza i 

Pani Skarbnik, że po długotrwałych „namowach” radnych zdecydowali się przygotować dokumenty, które 

nie zostałyby zakwestionowane przez RIO. Zdaniem radnego jest to dobry prognostyk dalszej współpracy i 

poprawy relacji pomiędzy Burmistrzem a większością radnych. Radny przytoczył powtarzane przez siebie 

stwierdzenie, że zarówno administracja na czele z Burmistrzem, jak i 15 radnych tworzących Radę Miejską 

„chce dla tego miasta dobrze”. Radny podkreślił, że dobro jest różnie pojmowane przez ww. strony. Tym 

samym pomiędzy tymi różnymi podejściami do dobra miasta należy znaleźć takie rozwiązania, które po 

pierwsze byłyby najlepsze dla tego miasta, a po drugie żeby one spełniały wymogi prawa, w tym przede 

wszystkim ustawy o samorządzie gminnym. Radny dodał, że Burmistrz jest odpowiedzialny za 

przygotowanie projektów wszystkich dokumentów, które Rada uchwala, a szczególnie 2 najistotniejszych 

dokumentów dla działania gminy tzn. WPF i budżetu. Radny wyraził nadzieję, że zaprezentowane przez 

Burmistrza podejście do relacji z Radą nie było incydentalne, tylko charakteryzowało wzajemną współpracę 

do końca kadencji. Następnie radny odniósł się do podjętej przez radnego Łukasza Piosika sprawy budowy 

placu zabaw dla dzieci przy ul. Półwiejskiej. Radny stwierdził, iż ww. sprawa jest najdłużej realizowanym 

postulatem w Złotowie, już od dwudziestu kilku lat. W przekonaniu radnego jest to prośba/postulat 

zgłaszany przez jedną panią, która ma na ten temat „złe doświadczenia”. Radny przypomniał, że m.in. ten 

postulat został zrealizowany w nieco innej formie w postaci wybudowania placu zabaw na Starym Rynku w 

odległości 80 m od przedmiotowego placu przy ul. Półwiejskiej. Zdaniem radnego ten postulat jest 

niekonieczny do realizacji, a jeżeli miałby zostać zrealizowany, to jest wyjściem naprzeciw inicjatywie 1 czy 

2 osób, które podnoszą ten postulat od dwudziestu paru lat. W przekonaniu radnego ten wniosek jest 

nieuzasadniony.  
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Radny Stanisław Wojtuń wypowiedział się w sprawie projektu budżetu w imieniu klubu radnych „Złotów - 

otwarty, aktywny i nowoczesny”. Radny poinformował, że radni z ww. klubu nie mogą głosować „przeciw”  

związku z czym „wstrzymają się od głosu”. Radny wyraził zadowolenie, że 2 pozostałe kluby radnych 

jednak uznały, że nie ma potrzeby dofinansowania MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie kwotą aż 5 mln zł. W 

ocenie radnego kwota 500 tys. zł, o którą toczył się spór, powinna znaleźć się w budżecie miasta na rok 2021. 

Radny dodał, że nie widział dokumentów związanych z rozbiórką Amfiteatru ani z obowiązkiem zasypania 

wiaduktu. Jednak jego zdaniem są to ważne zadania, których nie zrealizowanie wiąże się z pewnym 

ryzykiem i zagrożeniem. Radny, decyzję w sprawie zdjęcia tych projektów z realizacji w 2021 r., uważa za 

błąd. Radny wyraził nadzieję, że w trakcie roku znajdą się środki na ich wykonanie i 2 kluby radnych wyrażą 

zgodę na ich realizacje. Radny poinformował, że w ww. zmianach w zakresie zadań znalazł postulowany 

przez niego wybieg dla psów przy ul. Reymonta. Radny dodał, że należy docenić, że Burmistrz uwzględnił 

wszystkie wnioski radnych we wcześniejszych propozycjach swoich autopoprawek. Radny pozytywnie 

odniósł się do decyzji Burmistrza w sprawie przygotowania razem z Panią Skarbnik projektu budżetu w taki 

sposób, aby został on w końcu uchwalony.  

 

Radny Łukasz Piosik poprosił o udzielenie głosu w związku z wypowiedzią radnego Stanisława Wełniaka, 

która jego zdaniem była ad personam. Przewodniczący zwrócił uwagę, że informował, że radni w tej 

dyskusji mogą udzielić jednej 5 minutowej wypowiedzi i radny już się wypowiedział. W ocenie radnego 

Łukasza Piosika Przewodniczący nie powinien limitować wypowiedzi, jeżeli radny chce odnieść się do 

wypowiedzi innego radnego, która była skierowana do niego i związana z projektem budżetu.  

 

Burmistrz stwierdził, że w zakresie współpracy Burmistrza z Radą należy zgłaszać takie wnioski, aby 

realizować zadania według przynależnych obu organom kompetencji. Burmistrz podkreślił, że kompetencja 

rady gminy do uchwalenia budżetu jest bezdyskusyjna, dlatego właśnie Burmistrz podjął decyzję w sprawie 

udzielenia pomocy radnym we wprowadzeniu zaproponowanych przez nich zmian, które radni uważają za 

istotne, a Burmistrz się z nimi nie zgadza. Burmistrz stwierdził, że musi je przyjąć i w związku z tym będzie 

je musiał zrealizować w 2021 r. Burmistrz stwierdził, że nie wie, dlaczego nie można było przekonać 

radnych, że niecelowym jest przekazanie ostatniej transzy dofinansowania w wysokości 5 mln zł spółce w 

związku z realizacją przez nią inwestycji, do której budżet miasta już dołożył 11 mln zł. Burmistrz dodał, że 

powyższe działanie odbywa się kosztem inwestycji miejskich, które są ważne dla rozwoju naszego miasta, 

aby zachować dotychczasowe dobre tempo rozwoju przy zachowaniu budżetowej równowagi. Burmistrz 

poinformował, że rozwój miasta jest oceniany bardzo wysoko m.in. Złotów znajduje się w pierwszej 

„dziesiątce” w Polsce w zakresie rankingu zrównoważonego rozwoju, do którego oceny stosuje się twarde 

dane i wskaźniki GUS. Burmistrz dodał, że wspólnie realizowany kierunek rozwoju spowodował, że miasto 

już nie jest klasyfikowane w ramach listy miast tracących swoje funkcje. Poprzednio miasto lokowało się w 

grupie ponad 250 miast. Po aktualizacji tej listy miasto już nie klasyfikuje się w ramach miast, które 

podlegają negatywnym trendom, utracie potencjału, czy stagnacji. Burmistrz podkreślił, że jest to bardzo 
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dobra sytuacja, która bierze się z tego, że uzyskujemy bardzo wysoki poziom dochodów własnych i 

wydatków inwestycyjnych. Burmistrz poinformował, że w sprawie przekazania ostatniej transzy 

dofinansowania do inwestycji realizowanej przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, to jej zakończenie zostało 

przesunięte na rok 2022 na wniosek wykonawców. Ponadto środki na realizacje tej inwestycji znajdują się na 

lokatach spółki. Burmistrz zwrócił uwagę, że te środki miasto również mogłoby dobrze spożytkować. 

Burmistrz wyraził żal, że nie znalazły uznania takie inwestycje, ważne ze względów bezpieczeństwa, jak 

wiadukt, Amfiteatr, czy doświetlenie większej liczby miejsc dla pieszych. Nie zostanie wybudowany dom 

komunalny na ok. 20 lokali mieszkalnych przy ul. Polnej. Burmistrz dodał, że ww. zadania mogłyby być 

realizowane z uwagi na pojawienie się nowych źródeł dofinansowania. Burmistrz wyraził nadzieję na 

wejście w nowy rok z dokumentem pozwalającym rozpocząć inwestycje, wykorzystać najlepszy czas i z 

nadzieją, że będziemy trzymać się swoich kompetencji i współpracować. Burmistrz stwierdził, że dobro jest 

przez wszystkich definiowane jednakowo, tylko nie należy dopuścić do „mieszania się” kompetencji.   

 

Radny Łukasz Piosik zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego o podstawę ograniczania wypowiedzi 

do 5 minut i nie udzielenia mu głosu w celu odniesienia się do wypowiedzi innego radnego, skierowanej do 

niego ad personam. W odpowiedzi Przewodniczący poinformował, że ww. działanie podjął zgodnie ze 

statutem. Zdaniem radnego Łukasza Piosik w ten sposób Przewodniczący zignorował mieszkańców osiedla 

na Starym Mieście.       

 

Nie zgłoszono innych uwag do ww. zmian zgłoszonych przez kluby radnych oraz ich przegłosowania 

blokiem.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. zmiany zgłoszone przez kluby radnych przedstawione 

przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza. W wyniku głosowania ww. zmiany do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2021 zostały przyjęte 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się”.  

 

Przewodniczący poinformował, że przegłosowane zmiany stoją w sprzeczności z wnioskami podjętymi 

przez komisje stałe na posiedzeniach w listopadzie i grudniu 2020 r. oraz styczniu 2021 r. dot. ww. projektu 

uchwały i w związku z tym wniósł o anulowanie poprzednich wniosków komisji stałych przez aklamację.  

Przewodniczący zadał pytanie, czy radni zgłaszają sprzeciw do ww. rozwiązania? Radny Łukasz Piosik 

poinformował o powodach „wstrzymania się” od głosu w głosowaniu. Radny wyraził poparcie dla 

większości ww. zmian w projekcie budżetu. Radny dodał, że popiera dalszy rozwój miasta. Zdaniem radnego 

należy zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa m.in. w sprawie wiaduktu i rozbiórki Amfiteatru. 

Radni nie zgłosili uwag w stosunku do przedstawionego przez Przewodniczącego rozwiązania. Tym samym 

Przewodniczący uznał, iż poprzednie wnioski zgłoszone przez komisje stałe na wcześniejszych 

posiedzeniach komisji zostały odrzucone.      
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Radni nie zgłosili innych uwag odnośnie przedstawionych wniosków 2 klubów radnych oraz projektu 

uchwały.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 

rok wraz z wnioskami 2 klubów radnych. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada podjęła ww. 

uchwałę 11 głosami „za” i 4 głosami „przeciw”.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił uwagę, że chciałby zabrać głos w sprawie budżetu. W odpowiedzi 

Przewodniczący zaproponował zabranie przez radnego głosu w punkcie dot. spraw różnych i zapytań 

uczestników sesji. Radny Krzysztof Koronkiewicz wyraził zgodę na takie rozwiązanie.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że budżet jest po raz pierwszy procedowany według uchwały nr 

XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów i w związku z 

zapisem §8 ww. uchwały punkt dot. uchwalenia budżetu musi zostać uzupełniony. Punkt pierwszy tego 

paragrafu dot. przedstawienia projektu uchwały budżetowej, punkt drugi dot. informacji Burmistrza Miasta 

Złotowa o projekcie budżetu Gminy Miasta Złotów. Pani Skarbnik dodała, że ani w grudniu ub. roku, ani w 

styczniu br. nie zostały przedstawione założenia i główne kwoty projektu budżetu na rok 2021. W związku z 

powyższym, Pani Skarbnik przedstawiła te informacje w celu zrealizowania ww. przepisu uchwały nr 

XX.171.2020 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Złotów, tak aby nie 

było zastrzeżeń ze strony nadzoru. Dochody budżetu w ww. uchwale pozostały bez zmian tzn. w wysokości 

82.728.168 zł, wydatki również nie uległy zmianie i wynoszą 87.800.958 zł skutkiem czego deficyt został 

określony na poziomie 5.072.790 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że nie nastąpiły zamiany w zakresie 

dochodów bieżących i majątkowych, jak również w zakresie dotacji, dotacji celowych i dotacji, które gmina 

zamierza uzyskać z UE. Natomiast nastąpiły zmiany w zakresie wydatków bieżących. Pierwotnie 

zaplanowano kwotę w wysokości 80.500,958 zł, obecnie została ona obniżona do kwoty 80.156.958 zł. W 

przypadku wydatków majątkowych, pierwotnie zaplanowana była kwota 7.300 tys. zł, w tej chwili jest to 

kwota 7.644 tys. zł. Deficyt nie uległ zmianie, podobnie jak źródła przychodów i rozchodów. Przychody 

wynoszą 6.072.790 zł, po stronie rozchodów pozostał 1 mln zł. Kwota obniżenia w zakresie dotacji, które 

zostały zaplanowane do udzielenia z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznego wyniosła 

100 tys. zł. Dla zakładu budżetowego kwoty przychodów i kosztów pozostały te same. Rachunki dochodów i 

wydatków wydzielonych w jednostkach oświatowych pozostały również bez zmian, podobnie jak 

upoważnienia. Zmienione jedynie zostały kwoty utworzonych rezerw. Rezerwa majątkowa została obniżona 

do 180 tys. zł, tym samym łącznie kwoty rezerw celowych zostały zmniejszone o stosowną kwotę.  

 

Punkt 24. Przyjęcie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie 

Radni otrzymali projekty planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie w materiałach dot. XXVI 

sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekty zostały omówione na posiedzeniu komisji stałych.  
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Radni nie zgłosili uwag do ww. projektów planów pracy na rok 2021. Tym samym Rada przyjęła plany pracy 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Punkt 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Burmistrz poinformował, że na zgłoszone interpelacje i zapytania odpowie pisemnie z uwagi na konieczność 

przeanalizowania tych spraw z zespołem pracowników.   

 

Punkt 26. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji  

Radny Łukasz Piosik ponownie zadał pytanie o podstawę prawną, na podstawie której Przewodniczący nie 

udzielił mu głosu dla odpowiedzi na wypowiedź radnego Stanisław Wełniaka. Przewodniczący 

odpowiedział, że udzielił radnemu głosu, tylko nie pozwolił mu na drugą wypowiedź.  

 

Radny Łukasz Piosik stwierdził, że radny Stanisław Wełniak nie jest zorientowany w sprawie 

zagospodarowania placu przy ul. Półwiejskiej, ponieważ postulat ten nie jest zgłaszany tylko przez jedną 

panią. Radny dodał, że do tej sprawy wróci, ponieważ mieszkańcy będą z tego powodu oburzeni. Ponadto w 

tej sprawie nie chodzi o plac zabaw. Radny poinformował, że większość mieszkańców jest za 

zagospodarowaniem tego placu w formie terenu zielonego. Radny stwierdził, że cyt. „skoro dwadzieścia lat 

się ta sprawa toczy, tak jak Pan Wełniak powiedział, to sam podkreślił w jaki sposób równo dbał o 

mieszkańców”.  

 

Radny Maciej Zając wyraził zadowolenie z uchwalenia budżetu na rok 2021. Radny pozytywnie ocenił 

część zadań zawartych w przegłosowanych ww. wnioskach zgłoszonych przez pozostałe kluby radnych. 

Radny stwierdził, że nie zgadza się z rezygnacji z zadania dot. Amfiteatru z uwagi na zagrożenie budowlane 

stwarzane przez ten obiekt. Radny dodał, że jest to miejsce spotkań młodzieży. Radny zadał pytanie, kto 

będzie odpowiadał w przypadku zaistnienia jakiegoś tragicznego zdarzenia w związku ze stanem tego 

obiektu? W związku z wycofaniem realizacji tego zadania w 2021 r. radny zgłosił propozycję wystosowania 

pism do służb w celu zwiększenia częstotliwości patroli i szczególnej kontroli rejonu Amfiteatru albo 

dodatkowego wygrodzenia/zabezpieczenia tego obiektu. Radny podkreślił, że podobnie sprawa przedstawia 

się ze sprawą zabezpieczenia wiaduktu, który również został zdjęty z zadań przeznaczanych do realizacji w 

tym roku.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz nie zgodził się z wypowiedzią radnego Łukasza Piosika, że kluby radnych 

nie zadbały o cały Złotów, ponieważ w okręgu radnego Piosika, tak jak w okręgu radnego Stanisława 

Wojtunia, zostały zgłoszone do realizacji 2 inwestycje. Następnie radny odniósł się do sprawy wycofanych z 

budżetu inwestycji: Amfiteatru i wiaduktu. Radny stwierdził, że z wiaduktu korzystają głównie sąsiednie 

gminy i rozwiązaniem w zakresie zabezpieczenia tego obiektu jest wprowadzenie zakazu przemieszczania 

się ciągników oraz określenie dopuszczalnego tonażu. Natomiast Amfiteatr jest tematem podejmowanym już 
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od kilku lat, radni zgłaszali potrzebę jego kompleksowego wykonania. Radny dodał, że wówczas nie było 

takiej chęci i woli ze strony Burmistrza. Radny poinformował, że rok czy 2 lata temu radni chcieli ująć to 

zadanie w budżecie, ale zostało ono praktycznie „wyrzucone” przez Burmistrza. Zdaniem radnego dla 

zabezpieczenia tego obiektu m.in. przed spotkaniami towarzyskimi młodzieży, można zamknąć ten teren. 

Radny dodał, że radny Maciej Zając (jako były policjant) mógłby zwrócić się z prośbą do policjantów w celu 

zwiększenia częstotliwości patroli w tym miejscu. W ocenie radnego w ciągu roku powinny znaleźć się 

środki np. z oszczędności poczynionych w wyniku przeprowadzonych przetargów na remont ww. obiektów. 

Radny dodał, że radni będą pamiętać o tym zadaniu w przypadku pojawienia się dodatkowych środków. 

Ponadto Amfiteatr powinien zostać zmodernizowany kompleksowo jako miejsce organizacji wszystkich 

imprez w mieście.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski stwierdził, że w sprawie Amfiteatru należy podjąć rozmowy w temacie 

podjęcia decyzji, co do jego kompleksowego remontu albo likwidacji. Należy to zadanie wykonać 

całościowo a nie w częściach w każdym kolejnym roku.           

 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że w sprawie Amfiteatru jest nakaz nadzoru budowlanego. Ponadto 

miasto nie posiada obecnie takich środków, aby kompleksowo wykonać tą inwestycję. Radny odnosząc się 

do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza poinformował, że ul. Kościelna (budowa chodnika) nie 

znajduje się w jego okręgu, tylko w okręgu radnego Macieja Zająca. Radny dodał, że zajął się tą sprawą po 

konsultacji z radnym Maciejem Zającem, ponieważ to z nim mieszkańcy kontaktowali się w tej sprawie. 

Radny poinformował, że w 2021 r. nie ma realizacji inwestycji w jego okręgu. Radny stwierdził, że nawet 

gdyby były realizowane 2 inwestycje za kwotę 45 tys. zł to według radnego jest to „forma żartu”.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek -Barabasz wspomniała o możliwości stworzenia listy rezerwowych inwestycji, na 

której mogłyby się znaleźć m.in. Amfiteatr, wiadukt, zagospodarowanie placu przy ul. Półwiejskiej oraz 

doświetlenie przejść dla pieszych z pierwszeństwem ich realizacji. W zależności od pojawienia się 

dodatkowych środków w ciągu roku ww. zadania mogłyby zostać wprowadzone do budżetu i wykonane. 

Radny Łukasz Piosik poinformował, że liczy na zrealizowanie inwestycji przy ul. Półwiejskiej. Jednak już 

od 2-3 lat słyszy, że ta inwestycja zostanie wykonana właśnie w trakcie roku z dodatkowych środków. 

Wcześniej radny nie naciskał na realizację ww. zadania, ponieważ jego zdaniem były pilniejsze inwestycje. 

Radny zwrócił się do radnych o nie pomijanie mieszkańców przy ul. Półwiejskiej i dodał, że chodzi o kwotę 

30 tys. zł, zwłaszcza, że jest to teren w centrum miasta. Radny zadał pytanie o stan sprawy wycinki drzew 

przy Pl. Kościuszki. Przewodniczący poinformował, że radny nie otrzyma obecnie odpowiedzi na zadane 

pytanie, ponieważ Burmistrz i Zastępca Burmistrza właśnie opuścili salę sesyjną.  

 

Radny Roman Głyżewski podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad uchwaleniem 

budżetu.   
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Punkt 27. Zamknięcie sesji 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 20.00 zakończył obrady XXVI sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.    

 

Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  

 

    Łukasz Piosik    

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

 

Jakub Pieniążkowski 


