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Protokół Nr XXVII.2021 

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 16 lutego 2021 r. 

 

W dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

podstawie zarządzenia nr 3.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 2021 r. Wnioskodawcą 

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

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

 

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

Pieniążkowski.   

  

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

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

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

Jadwigę Skórcz oraz Sekretarza Gminy Miasto Złotów - p. Aleksandrę Zachęć.  

 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi 

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

Przewodniczący poinformował o nieobecności następujących radnych: Grzegorza Kolery 

(usprawiedliwiony), Marioli Wegner, Krzysztofa Żelichowskiego (usprawiedliwiony). Do sesji o godz. 14.05 

dołączył radny Janusz Justyna, a o godz. 14.15 radny Łukasz Piosik. Tym samym kworum wyniosło 12 

radnych.  

 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Stanisława Wełniaka. Radny wyraził zgodę 

na objęcie funkcji Sekretarza obrad nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

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

 

Porządek obrad nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace związane z 

przeprowadzeniem prac konserwatorsko-remontowych budynku kościoła parafialnego pw. 

Wniebowzięcia NMP w Złotowie.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.  
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na 

lata 2021-2025.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka 

z o. o. w Złotowie.  

8. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu  

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu w 

materiałach dotyczących XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski zadał pytanie na temat całkowitych kosztów zadania w zakresie modernizacji 

pracowni diagnostycznej i endoskopowej oraz udziału innych gmin powiatu złotowskiego i samorządu 

powiatowego w finansowaniu tej inwestycji. Radny zadał pytanie o udział w finansowaniu tego zadania 

środków otrzymanych przez powiat złotowski z kwoty ok. 6 mln zł dofinansowania z budżetu państwa na 

inwestycje. Radny dodał, że wniosek szpitala do budżetu miasta był sporządzony w dniu 24 listopada 2020 r. 

a ww. środki powiat otrzymał pod koniec roku 2020.   

 

W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że wniosek o dofinansowanie został złożony przez szpital 

(jednostkę powiatową) już po terminie sporządzenia budżetu przez gminę na rok 2021. Wniosek wpłynął w 

dniu 26 listopada 2020 r. tzn. już po ustawowym terminie 15 listopada przekazania projektu budżetu do 

zaopiniowania przez RIO i opiewa na kwotę 60 tys. zł. Pani Skarbnik poinformowała, że we wniosku nie 

wskazano na jakie urządzenia środki te zostaną przeznczone, tylko generalnie określono przeznaczenie 

środków z dofinansowania na zakup sprzętu m.in. na wyposażenie mobilnej kolumny endoskopowej, szafy 

do suszenia i przechowywania endoskopu, automatycznej myjni, dezynfektora do endoskopów plastycznych, 

wózku do transportu endoskopu. Pani Skarbnik dodała, że chodzi o pracownię diagnostyki sonograficznej i 

endoskopowej. Pani Skarbnik poinformowała, że we wniosku nie określonej górnej granicy kosztów tego 

zadania. Pani Skarbnik stwierdziła, że zgodnie ze złożonym wnioskiem, szpital w miarę posiadanych 

środków będzie kupował sprzęt najbardziej potrzebny. Pani Skarbnik dodała, że nie posiada wiedzy w 

zakresie zobowiązań innych gmin odnośnie dofinansowania ww. zadania. Pani Skarbnik poinformowała, że 

miasto Złotów w 2018 r. dołożyło kwotę 50 tys. zł na zakup ambulansu, który został przekazany do innej 

gminy. Była to ostatnia dotacja udzielona powiatowi złotowskiemu. Pani Skarbnik poinformowała, że 

przedmiotowy wniosek dotyczy kwoty 60 tys. zł, Burmistrz przyznał w swojej propozycji 40 tys. zł.  

 

Burmistrz poinformował, że w sprawie wyjaśnienia możliwości podwójnego dofinansowania ww. zadania 

w związku z otrzymaniem przez powiat kwoty dofinansowania w wysokości 6 mln zł, o której wspomniał 

radny, kontaktował się z dyrektorem szpitala. Z informacji uzyskanych przez Burmistrza wynika, że powiat 
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wnioskował o kwotę 10 mln zł, otrzymał 6 mln zł. Wsparcie finansowe zadania polegającego na  

modernizacji ww. pracowni jest cały czas oczekiwane. Burmistrz dodał, że z wnioskowanej kwoty 60 tys. zł 

zaproponował udzielenie dotacji w wysokości 40 tys. zł. Burmistrz poinformował, że nie posiada wiedzy w 

zakresie udzielenia wsparcia przez inne samorządy powiatu złotowskiego.      

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz poinformowała, że z informacji uzyskanych telefonicznie od księgowej 

szpitala wynika, że koszt poradni endoskopowej wynosi minimum 200 tys. zł. Wnioskowana kwota 60 tys. zł 

nie jest kwotą całkowitą tego zadania. Część tej kwoty dołoży powiat złotowski. Radna dodała, że nie 

posiada wiedzy w zakresie udziału w tym dofinansowaniu pozostałych gmin.  

 

Radny Roman Głyżewski poprosił o doprecyzowanie odpowiedzi w zakresie wysokości kwoty wsparcia, 

którą ma przeznaczyć powiat złotowski na ww. zadanie. Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz stwierdziła, że 

jak zrozumiała z wypowiedzi księgowej szpitala, to powiat złotowski dołoży brakującą kwotę. Radna dodała, 

że w dniu 26 lutego br. odbędzie się Społeczna Rada Szpitala, której jest członkiem, i wówczas powinna 

uzyskać informacje odnośnie szczegółów tego zadania. Radny Roman Głyżewski stwierdził, że opinii 

publicznej powinna zostać również przedstawiona informacja na temat wsparcia szpitala przez miasto w 

2020 r. kwotą 100 tys. zł na zakup respiratora. Radny w odniesieniu do dofinansowania karetki w 2018 r. 

zadał pytanie, czy ww. respirator znajduje się na wyposażeniu szpitala? W odpowiedzi radna Agnieszka 

Jęsiek-Barabasz poinformowała, że ww. respirator został zakupiony.     

 

Zdaniem radnego Krzysztofa Koronkiewicza sprawa ww. dofinansowania jest jasna i należy udzielić 

wsparcia finansowego szpitalowi ze względu na zadania tej jednostki w zakresie leczenia mieszkańców. 

Radny wyraził zdziwienie rozpatrywaniem sprawy udzielenia pomocy finansowej na obecnej sesji z uwagi 

na uchwalenie budżetu na rok 2021 przed trzema tygodniami. Radny stwierdził, że podczas trwania prac nad 

uchwaleniem budżetu trwały dwumiesięczne dyskusje nad wysokością kwoty wsparcia dla MZWiK Sp. z o. 

o. w Złotowie, policji, straży pożarnej oraz środków na realizację inwestycji. Radny dodał, że wówczas 

Zastępca Burmistrza i Pani Skarbnik przedstawiały różne argumenty na utrzymanie zaproponowanych kwot 

w projekcie budżetu oraz na temat racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi. Radny 

poinformował, że Rada pozytywnie odniosła się do udzielenia wsparcia finansowego dla szpitala ale w ciągu 

trwania roku budżetowego w przypadku zwolnienia części lub otrzymania dodatkowych środków w 

budżecie z uwagi na fakt, że szpital złożył wniosek już po terminie. Radny stwierdził, że już po 3 tygodniach 

od uchwalenia budżetu znalazły się środki na „rozdawnictwo” w wysokości 70 tys. zł tzn. 40 tys. zł dla 

szpitala, 30 tys. zł na kościół. W ocenie radnego kwota dotacji na wsparcie prac remontowych budynku 

kościoła powinna zostać zapisana w styczniu br. (wniosek parafii wpłynął w listopadzie 2020 r.), ponieważ 

projekt budżetu na rok 2021 był wielokrotnie zmieniany. W związku z powyższym radny skierował pytanie 

do Pani Skarbnik, skąd nagle po 3 tygodniach od uchwalenia budżetu znalazła się kwota 70 tys. zł na te 

dotacje i dlaczego sprawa dotacji dla kościoła nie została poruszona podczas licznych spotkań w sprawie 
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projektu budżetu na rok 2021 oraz na poprzednich sesjach i dlaczego radni nie zostali o tym wniosku 

wcześniej poinformowani?  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że podczas prac nad projektem budżetu była poruszona kwestia tych dwóch 

wniosków, które zostały złożone po terminie 15 listopada 2020 r. Pani Skarbnik dodała, że podczas spotkań 

w sprawie prac nad projektem budżetu i jego zmian, strona urzędowa uznała, że wprowadzenie do tej 

dyskusji ww. tematów, jako nowych kwot, było niecelowe ze względu na skomplikowaną sytuacją związaną 

z uzgodnieniem tego projektu. Pani Skarbnik poinformowała, że obecnie Burmistrz przedkłada projekty 

uchwał w zakresie tych zmian, na które radni mogą nie wyrazić zgody. Pani Skarbnik dodała, że jeżeli 

dotacje te miałyby zostać udzielone, to należy ich udzielić z początkiem roku m.in. z uwagi na trudności 

związane z realizacją inwestycji w związku z sytuacją covidową np. w zakresie inwestycji realizowanej 

przez parafię wymagany jest czas m.in. na uzyskanie pozwolenia od konserwatora zabytków. Zdaniem Pani 

Skarbnik, ze względu na powyższe, należy tego rodzaju dotacji udzielić właśnie obecnie. Natomiast 

przesunięcie tej sprawy w czasie i np. przyznanie dotacji w połowie roku spowoduje problem określenia pod 

koniec roku, czy środki te zostaną wykorzystane do końca roku? Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany są 

zapisane w załączniku nr 1 do projektu w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021, 

który określa tytułu dochodów. Kwota 30 tys. zł na zadanie realizowane przez parafię wynika ze 

zmniejszenia rezerwy bieżącej ustalonej od początku w kwocie 225 tys. zł. Natomiast pozostała kwota 

wzięła się z dochodów. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w zakresie dochodów budżetowych. Obok zmian 

wynikających z przyznania dotacji są jeszcze 2 kolejne zmiany/zwiększenia. Pierwsza wynika z podpisanej 

umowy z BGK dotyczącej otrzymania dofinansowania w związku z wybudowaniem budynku ZTBS (kwota 

583 tys. zł). Drugi tytuł dochodów, które miasto najprawdopodobniej otrzyma wynika z terminu zakończenia 

realizacji inwestycji podniesienia jakości zagospodarowania terenów zielonych w mieście Złotowie, który 

musi się zakończyć w roku 2021. W związku z wykonaniem w ramach tego zadania nasadzeń podlegających 

dofinansowaniu, zostaje zwiększona kwota dochodów o środki, które w związku z realizacją powyższego 

zadania, miasto może otrzymać do końca roku tzn. o kwotę 1.070 tys. zł. Pani Skarbnik poinformowała, że 

drobna kwota z tych środków została przeznaczona na udzielenie dotacji dla szpitala powiatowego.            

 

Radny Henryk Golla poinformował, że zagłosuje za ww. projektem uchwały i dodał, że na tego rodzaju 

zadania realizowane przez szpital powiatowy powinny składać się inne gminy należące do powiatu 

złotowskiego. W ocenie radnego tego rodzaju podejście byłoby bardziej sprawiedliwe.  

           

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Złotowskiemu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie, 12 głosami „za”, 

podjęła ww. uchwałę.    
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Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace 

związane z przeprowadzeniem prac konserwatorsko-remontowych budynku kościoła parafialnego 

pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasto Złotów na prace 

związane z przeprowadzeniem prac konserwatorsko-remontowych budynku kościoła parafialnego 

pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXVII sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że wniosek parafii wpłynął w dniu 23 listopada 2020 r. i dotyczy 

udzielenia dotacji z budżetu miasta na prace związane z konserwacją kopuły dachu kaplicy bocznej kościoła 

(Kaplicy św. Anny). Radny dodał, że kościół jest zabytkiem architektonicznym miasta, na który miasto w 

ciągu 10 lat przeznaczyło kwotę kilkuset tys. zł. Radny zadał pytanie, czy zakres przewidzianych prac 

zakończy remont dachu budynku na dłuższy okres czasu? Radny zadał pytanie o kwotę ogólną tej inwestycji?  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że z wniosku złożonego przez proboszcza parafii wynika, że łączny koszt 

tego zadania wynosi 70 tys. zł, z tego 30 tys. zł z dotacji ze środków budżetu miasta i 40 tys. zł ze środków 

własnych parafii. Pani Skarbnik odniosła się do środków przekazywanych w ramach dotacji na zadania 

remontowe i konserwatorskie budynku kościoła pw. WNMP w Złotowie i stwierdziła, że rokrocznie są 

wykonywane w tym obiekcie prace związane z utrzymaniem jego zabytkowego charakteru, obiekt ten 

wymaga sukcesywnych napraw. W związku z powyższym trudno jest określić, czy przedmiotowa dotacja 

kończy zakres prac w budynku. Zdaniem Pani Skarbnik kwota 30 tys. zł dotacji nie jest duża i dodała, że w 

ciągu ostatnich kilku lat z budżetu miasta nie przekazywano środków na utrzymanie obiektów tej parafii.  

 

Burmistrz poinformował, że z rozmowy przeprowadzonej dzisiaj z proboszczem wynika, że udzielenie 

dotacji z budżetu miasta będzie dużym wsparciem w realizacji tego zadania. Burmistrz dodał, że remont jest 

kosztowny, ponieważ kopuła zostanie pokryta blachą miedzianą, co zdaniem Burmistrza jest trwałym 

rozwiązaniem. Konserwator zabytków zaakceptował to rozwiązanie. Kosztowne są również prace na 

wysokościach. Burmistrz podkreślił, iż obiekt jest najcenniejszym zabytkiem Złotowa. Burmistrz dodał, że 

proboszcz oczekuje i liczy na to wsparcie miasta w celu ochrony tego zabytku.  

 

Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie odnośnie wysokości wsparcia wnioskowanego przez parafię tj. czy 

wniosek opiewa na kwotę 30 tys. zł, czy kwota dotacji jest propozycją Burmistrza? W odpowiedzi 

Burmistrz poinformował, że wniosek opiewał na kwotę 30 tys. zł i dotacja w takiej wysokości znajduje się 

w ww. projekcie uchwały. Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie o zabezpieczenie pozostałej kwoty przez 

parafię w związku z realizacją ww. remontu z uwagi na konieczność wykonania tego zadania z powodu 

przeciekania kopuły. Radny stwierdził, że skoro wniosek o dotację opiewa na 30 tys. zł, to pozostałe środki 

parafia zabezpieczyła. Radny dodał, że w przeciwnym wypadku należałoby zastanowić się nad podjęciem 
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działań w kierunku zwiększenia wysokości dotacji z budżetu miasta do wysokości pozwalającej na realizację 

tego zadania. 

 

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy 

Miasto Złotów na prace związane z przeprowadzeniem prac konserwatorsko-remontowych budynku kościoła 

parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami 

„za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok w 

materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski zwrócił się z prośbą o przybliżenie informacji na temat zwiększenia dochodów 

majątkowych o kwotę 583.321,00 zł dofinansowania z BGK na realizację przez ZTBS Sp. z o.o. inwestycji 

przy ul. Sienkiewicza. Powyższa kwota ma wpłynąć w IV kwartale roku. Radny zadał pytanie, jakim 

procentem ogólnych kosztów tego zadania jest ww. kwota? Ponadto radny odniósł się do sprawy 

zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.070 tys. zł w związku z zakończeniem do końca do I 

półrocza br. realizacji zadania zagospodarowaniu 8 terenów zielonych na terenie miasta. Radny zadał pytanie 

w sprawie przedstawienia procentu środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację tego zadania.  

 

Pani Skarbnik poinformowała, że inwestycja przy ul. Sienkiewicza jest realizowana przez ZTBS Sp. z o. o. 

i w związku z tym trudno jest mówić o danych, w tym o procentach, Pani Skarbnik dodała, że nie pamięta 

tych kwot. Pani Skarbnik poinformowała, że udzielono w związku z realizacją tej inwestycji w 2020 r. 

dotacji w wysokości 850 tys. zł i zgodnie z umową zadanie to może zostać zrefundowane do wysokości 

kwoty 583 tys. zł. Pani Skarbnik poinformowała, że zadanie zostanie zrealizowane w terminie i oddane do 

użytkowania do końca roku i w związku z czym, uda się uzyskać to dofinansowanie. Pani Skarbnik 

stwierdziła, że w sprawie wysokości procentu tego dofinansowania w całych kosztach budowy tego budynku, 

można zwrócić się z zapytaniem do Prezesa Zarządu ZTBS Sp. z o. o. Pani Skarbnik dodała, że na pytanie 

radnego odnośnie projektu terenów zielonych odpowie po przewie w sesji, ponieważ znane są jej kwoty ale 

nie są one obliczone procentowo.  

 

Radny Roman Głyżewski zadał pytanie o zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 tys. zł na 

dofinansowanie prac związanych z dostosowaniem istniejących pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji 

w Złotowie dla osób nietrzeźwych. Wniosek w tej sprawie wpłyną w dniu 25 stycznia br. Radny zadał 

pytanie o przedstawienie całkowitych kosztów tego remontu i terminu jego wykonania. Radny zadał również 
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pytanie, czy Policja złożyła stosowne wnioski o dofinansowanie tego zadania do pozostałych gmin powiatu 

złotowskiego i do Starostwa Powiatowego w Złotowie?  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że przedmiotowy wniosek jest trzecim, który wpłynął po terminie 

15 listopada 2020 r. tzn. po wniosku szpitala powiatowego i parafii pw. WNMP w Złotowie. Burmistrz 

przypomniał, że izba wytrzeźwień w Pile nie funkcjonuje i to zadanie jest obecnie realizowane przez 

Komendę Powiatową Policji w Złotowie. W związku z powyższym Komendant Powiatowy Policji w 

Złotowie złożył wniosek o dofinansowanie modernizacji budynku do ww. zadania. Burmistrz dodał, w 

odpowiedzi na ww. pytanie radnego Krzysztofa Koronkiewicza, że nie chciał, aby radni podczas prac nad 

projektem budżetu mieli wrażenie, że „dorzucane” są nowe potrzeby i dlatego dopiero po uchwaleniu 

budżetu w stosownym czasie tzn. dzisiaj, dokonywana jest ocena sytuacji i możliwości udzielenia wsparcia 

ze środków budżetu. Burmistrz poinformował, że Komendant Powiatowy Policji w Złotowie wnioskował o 

pełną kwotę oszacowaną przez niego na 28.750,00 zł w celu modernizacji pomieszczeń budynku komendy 

oraz zakupu sprzętu. Burmistrz podkreślił, że ze względu na to, iż na początku roku trudno jest dysponować 

wolnymi środkami jego propozycja opiewa na znaczną część ww. kwoty w wysokości 20 tys. zł, która 

uzupełnia wcześniej udzielone wsparcie w kwocie 20 tys. zł na zakup auta zabezpieczone w budżecie na 

2021 r. Burmistrz dodał, że Komendant ma świadomość, że ww. zadanie dotyczy całego powiatu i w 

złożonym wniosku wyszczególnił liczbę osób nietrzeźwych z terenu miasta i przewiezionych na komendę.  

W 2020 r. do pomieszczeń komendy w celu wytrzeźwienia trafiło łącznie 303 osób, z tego 115 z terenu 

miasta Złotowa. Burmistrz dodał, że Komendant w rozmowach w celu uzyskania dofinansowania na 

realizację ww. inwestycji ze Starostwa Powiatowego w Złotowie powołuje się na argument złożenia 

przedmiotowego wniosku i ewentualnego udzielenia wsparcia przez miasto.    

 

Radny Maciej Zając poinformował, że realizacja ww. zadania przez izbę wytrzeźwień w Pile kosztowała 

budżet miasta ok. 50 tys. zł rocznie. Zdaniem radnego nie ma wątpliwości odnośnie zasadności przekazania 

kwoty 20 tys. zł w związku z przejęciem tego obowiązku przez Policję. Radny dodał, że przebywanie osób 

nietrzeźwych w budynku komendy generuje szereg różnych problemów i odpowiedzialnych zadań 

policjantów. Tym samym istotnym jest spełnienie przez pomieszczenia komendy standardów i norm 

bezpieczeństwa związanych z realizacją tego zadnia. Radny poinformował, że zagłosuje za przyjęciem ww. 

zmiany w budżecie.    

 

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2021 rok. W wyniku głosowania Rada 11 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.  W głosowaniu 

z powodu problemów technicznych nie wziął udziału radny Stanisław Wojtuń.   
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Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów 

na lata 2021-2025 

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

Złotów na lata 2021-2025 w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie.  

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025. W wyniku głosowania Rada 11 głosami „za” podjęła 

ww. uchwałę.  W głosowaniu z powodu problemów technicznych nie wziął udziału radny Stanisław Wojtuń.  

 

Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” Miejskiego Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o. o. w Złotowie 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” Miejskiego Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o. o. w Złotowie w materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXVII sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że podjęcie tej uchwały jest obligatoryjne i uchwała ta jest planem 

pracy spółki na najbliższe 3 lata. Radny wyraził ubolewanie z powodu nieobecności Pani Prezes Zarządu 

MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, która zdaniem radnego powinna być obecna na sesji w związku z ww. 

punktem obrad. Radny ocenił plan jako ambitny opiewający na łączną kwotę 14,8 mln zł. Zdaniem radnego 

materiał został opracowany prawidłowo i merytorycznie radny nie ma żadnych zastrzeżeń. Plan dotyczy 

wielu zagadnień i spraw oraz obejmuje końcowy etap obecnej modernizacji sieci wodociągowej i 

oczyszczalni ścieków. Radny zadał pytanie o brak uwzględnienia w opracowaniu budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze ul. Chojnicka - ul. Rogatki - ul. Przechodnia - tory kolejowe oraz 

na obszarze 36 ha terenów inwestycyjnych przy ul. Powstańców. Radny poprosił również o odpowiedź na 

pytanie w sprawie nie uwzględnienia w przedmiotowym planie rozbudowy kanalizacji deszczowej. Radny 

dodał, że miasto posiada braki w zakresie tej infrastruktury. Następnie radny omówił załącznik nr 3 

zawierający zestawienie źródeł finansowania realizacji zadań planu: środki własne zakładu 5,9 mln zł, środki 

z POIŚ (środki zewnętrzne) 4 mln zł, kredyty 2 mln zł, wkład z budżetu miasta 2 mln zł, budżet państwa 1 

mln zł. W ocenie radnego podział ten jest akceptowalny. Radny poinformował, że od 1 lipca br. będzie 

obowiązywała nowa taryfa za wodę i ścieki. W związku z powyższym Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w 

Złotowie ma obowiązek przedstawić stosowany wniosek w tym zakresie do dnia 19 lutego br. Radny zwrócił 

się z zapytaniem o przedstawienie informacji odnośnie propozycji ww. cen.  
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W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że w przypadku działek przy ul. Powstańców, to instalacje są 

doprowadzone do granicy tego terenu. Natomiast dalsza rozbudowa infrastruktury będzie uzależniona od 

konkretnych potrzeb nabywców konkretnych działek. Burmistrz dodał, że sprawę rozbudowy deszczówki 

reguluje oddzielny dokument, który również jest planem inwestycyjnym w perspektywie kilku lat w tym 

zakresie. Burmistrz poinformował, że w temacie taryfy nie dysponuje konkretnymi liczbami, ponieważ jest 

to sprawa bieżąca. Burmistrz dodał, że prace i analizy nad propozycją nowej taryfy za wodę i ścieki 

rozpoczną się w dniu jutrzejszym.  

 

Głos zabrała Zastępca Burmistrza, Przewodnicząca Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, p. 

Małgorzata Chołodowska. Zastępca Burmistrza poinformowała, że tereny takie, jak wspomniany przez 

radnego teren przy ul. Chojnickiej są problematyczne dla spółki. Teren ten jest objęty planem ale ze względu 

na jego rozległość i charakter (teren niezabudowany) trudno jest spółce ustalić przebieg rozbudowy 

infrastruktury z uwagi na brak wyodrębnionych odbiorców. Zastępca Burmistrza dodała, że w przypadku 

pojawienia się nowych odbiorców, jak np. przy ul. Ogrodowej (sprawa ta była omawiana na ostatniej radzie 

nadzorczej), to koszt podłączenia jest bardzo wysoki ze względu m.in. na długość nitki podłączeniowej. 

Zastępca Burmistrza stwierdziła, że spółka stara się planować rozwiązania infrastrukturalne na tych terenach, 

co do których wiadomo, że w dającej się przewidzieć przyszłości będą potencjalni odbiorcy usług spółki, 

stąd uwzględniane są takie tereny jak przy ul. Leśnej, nowy teren za kościołem św. Piotra i Pawła Ap., teren 

przy ul. Wioślarskiej. Te tereny jest łatwiej zaplanować. Zastępca Burmistrza poinformowała, że budowa 

sieci wodno-kanalizacyjnej do terenu inwestycyjnego przy ul. Powstańców jest w trakcie realizacji. 

Natomiast rozbudowa tej sieci na tym terenie będzie bardziej sensowna w sytuacji jeżeli będą tam odbiorcy, 

ponieważ potencjalni inwestorzy mogą mieć różne potrzeby np. w przypadku budowy kanalizacji 

deszczowej do takich obiektów jak sklepy, czy hale wielkopowierzchniowe. Zastępca Burmistrza podkreśliła, 

że sensowniejszym rozwiązaniem będzie rozbudowa sieci na tym terenie pod konkretne zapotrzebowania. 

Następnie Zastępca Burmistrza poinformowała, że kwestia kanalizacji deszczowej jest uregulowana w 

odrębnym dokumencie, który nie jest obligatoryjnym elementem przedmiotowego planu. Zastępca 

Burmistrza dodała, że w najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli 

spółki i Urzędu Miejskiego w celu wspólnego zaplanowania rozbudowy tej infrastruktury. Zastępca 

Burmistrza poinformowała, że najdłuższe odcinki kanalizacji deszczowej były budowane razem z 

inwestycjami drogowymi, jest to najbardziej racjonalne rozwiązanie. Zastępca Burmistrza zwróciła uwagę na 

pojawiający się problem polegający na tym, że znajdują się w mieście odcinki kanalizacji deszczowej, które 

nie są używane i co do których nie ma właściciela. Przykładem jest sieć przy ul. Słonecznej. Zastępca 

Burmistrza podkreśliła, że w ww. sprawie były prowadzone rozmowy na posiedzeniach rady nadzorczej i 

należy odpowiednio zabezpieczyć te miejsca przed możliwością zapadnięcia się chodnika.  

 

Radny Roman Głyżewski zadał pytanie, czy plan odnośnie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej będzie 

obejmował perspektywę lat 2021-2024, czy inny okres czasowy? W odpowiedzi Zastępca Burmistrza 
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poinformowała, że plan w sprawie kanalizacji deszczowej będzie równoległy czasowy do przedmiotowego 

planu tzn. będzie obejmował ten sam okres czasowy lat 2021-2024.  

 

Burmistrz poinformował, że zostały złożone przez miasto 2 wnioski o środki zewnętrzne w konkursie dla 

gmin o statusie popegeerowskim i jeden z tych wniosków dotyczy zadań związanych z doprowadzaniem 

sieci wodociągowej i sanitarnej do terenu popegeerowskiego w mieście na kwotę 200 tys. zł. Natomiast 

drugi wniosek dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Blękwit, obecnie to zadanie jest 

realizowane dokumentacyjnie. Burmistrz stwierdził, że przy realizacji inwestycji drogowych elementy 

branży wodociągowej i kanalizacyjnej będą w tych przedsięwzięciach uwzględniane przy jednoczesnym 

poszukiwaniu źródeł finansowania zewnętrznego dla tego rodzaju inwestycji.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie odnośnie podwyżek cen taryfy za wodę i ścieki i 

przybliżenia przez Burmistrza propozycji spółki w tym zakresie. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, 

że materiały w tej sprawie wpłynęły do Urzędu Miejskiego przed sesją i nie miał czasu na ich 

przeanalizowanie. W związku z powyższym Burmistrz zwołał spotkanie w tej sprawie w dniu jutrzejszym na 

godz. 8.00 w celu przeanalizowania tej propozycji.          

 

Radni nie zgłosili innych uwag do ww. projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” Miejskiego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Złotowie. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami 

„za” podjęła ww. uchwałę.  

 

Punkt 8. Zamknięcie sesji 

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

Złotowie i o godz. 14.55 zakończył obrady.  

 

Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  

 

    Stanisław Wełniak     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


