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Protokół Nr XXVIII.2021
z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 24 marca 2021 r.
W dniu 24 marca 2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie kadencji 2018-2023. Sesja została zwołana na podstawie
Zarządzenia nr 4.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 16 marca 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, który powitał wszystkich radnych, Zastępcę Burmistrza – p. Małgorzatę
Chołodowską, Skarbnika Gminy Miasto Złotów – p. Jadwigę Skórcz, Zastępcę Skarbnika – p. Ilonę
Sawczuk-Kruk, Sekretarza Gminy Miasto Złotów – p. Aleksandrę Zachęc, Kierownika Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Ekologii Urzędu Miejskiego w Złotowie – p. Sylwię Muzioł, Kierownika Miejskiego
Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie – p. Jarosława Bobka, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotowie – p. Piotra Brewkę, Komendanta Straży Miejskiej – p. Ryszarda Macanko oraz radcę
prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie, p. Pawła Tabora. Ponadto Przewodniczący powitał
uczestniczących zdalnie w sesji: Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie – p. Roberta Chwedczyka
oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie – p. Jarosława Kołaka.
Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi
kworum, przy którym Rada Miejska w Złotowie może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Nieobecni byli następujący radni (usprawiedliwieni): p. Aldona Chamarczuk, p. Maciej Zając i p. Krzysztof
Żelichowski.

Punkt 3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie, z XXVI sesji
Rady Miejskiej w Złotowie oraz z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie
Radni nie zgłosili uwag do protokołów z nadzwyczajnej XXV, XXVI oraz nadzwyczajnej XXVII sesji Rady
Miejskiej w Złotowie. Tym samym protokoły z XXV z nadzwyczajnej XXVI oraz nadzwyczajnej XXVII
sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały przez Radę przyjęte.
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4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Stanisława Wojtunia. Radny wyraził zgodę
na objęcie funkcji Sekretarza obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu 3 wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
W dniu 23 marca 2021 r. wpłynął wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie wprowadzenia do
porządku obrad XXVIII sesji następujących punktów:
1) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów,
2) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów.
Radny Janusz Justyna w imieniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zabrał głos w sprawie ww. wniosku.
Radny poinformował, że projekty uchwał będące przedmiotem tego wniosku dotyczą petycji, które wpłynęły
do Rady Miejskiej w Złotowie. Pierwsza petycja wpłynęła w dniu 14 grudnia 2020 r. od osoby anonimowej,
druga petycja wpłynęła w dniu 15 grudnia 2020 r. od Pana Piotra Sterkowskiego. Przedmiotem obu petycji
jest wezwanie Rady Miejskiej do pilnego podjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne
jakiekolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie
mieszkańców miasta Złotowa z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania
za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na
Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i
finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Radny poinformował, że komisja
podczas prac w związku ze wstępnym rozpatrzeniem obu ww. petycji nie znalazła podstaw prawnych do
podjęcia przez radę gminy tego rodzaju uchwały. Radny dodał, że w ww. sprawie nie wpływały do Rady
sygnały i informacje odnośne dyskryminacji. Tym samym komisja wyraziła swoje stanowisko w ww.
projektach uchwał tzn. przekazania obu petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektów uchwał.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów (jako punktu 22.
sesji). W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęła ww. wniosek.
W głosowaniu nie wziął udziału z powodów problemów technicznych radny Stanisław Wełniak.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów (jako punktu 23.
sesji). W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęła ww. wniosek.
W głosowaniu nie wziął udziału z powodów problemów technicznych radny Stanisław Wełniak.
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Przewodniczący poinformował o złożeniu w dniu 23 marca br. wniosku przez Burmistrza Miasta Złotowa w
sprawie wprowadzenia do porządku obrad XXVIII sesji projektu Stanowiska Nr 1.2021 przez Radę Miejską
w Złotowie w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Złotów do „Programu leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zwrócił się do Burmistrza z uwagą, aby nie wprowadzać tego typu spraw
na dzień przed sesją. Radny dodał, że powyższa uwaga była już wcześniej zgłaszana. Radny stwierdził, że
termin 7 dniowy w sprawie wysłania materiałów sesyjnych powinien obowiązywać wszystkich. Zdaniem
radnego tego rodzaju cyt. „wrzutka” jest nie na miejscu. Radny poinformował, że popiera ww. projekt
stanowiska, jednak zakwestionował styl, w jakim Burmistrz zgłasza tego rodzaju wnioski. Radny dodał, że
radni zwracali się z prośbą do Burmistrza i Pani Skarbnik, aby wszystkie materiały były przedstawiane
zgodnie z obowiązującym terminem, tak aby radni mieli czas na zapoznanie się z nimi. Radny poinformował,
że o temacie będącym przedmiotem projektu stanowiska wiedział już wcześniej i wyraził zdziwienie, że
sprawa ta jest zgłaszana przez Burmistrza na dzień przed sesją. Radny wyraził swoje niezrozumienia dla
takiego postępowania Burmistrza. Radny zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego w sprawie
przestrzegania 7 dniowego terminu wysłania materiałów sesyjnych radnym. Radny zwrócił się z prośbą do
Burmistrza o wypowiedzenie się w powyższej kwestii tzn. zgłaszania tego rodzaju „wrzutek”.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że Burmistrz jest nieobecny na sesji, ponieważ przebywa na urlopie.
Następnie odniosła się do ww. sprawy. Zastępca Burmistrza poinformowała, że pismo Urzędu
Marszałkowskiego, które zainicjowało całą sprawę wpłynęło do Urzędu Miejskiego w bardzo krótkim
okresie czasu przed posiedzeniem komisji i sesją. W przedmiocie uzyskania w tej sprawie opinii od radnych
Zastępca Burmistrza poinformowała, że Burmistrz przedstawił tą sprawę osobiście na posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej w poniedziałek, 22 marca 2021 r. Zastępca Burmistrza dodała, że chodziło o wstępne
wyrażenie przez radnych woli przystąpienia do tego programu lub jego odrzucenie. Dopiero po uzyskaniu
pozytywnej opinii na komisjach został przygotowany projekt ww. stanowiska. Zastępca Burmistrza dodała,
że w przypadku wyrażenia przez komisje negatywnych opinii względem ww. programu, to projekt tego
stanowiska nie zostałby zgłoszony przez Burmistrza do porządku obrad. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że
jest to sprawa, co do której wprowadzenia nie bardzo mieliśmy możliwość decydowania, stąd ten
przyspieszony termin.
Radna Mariola Wegner negatywnie odniosła się do tzw. „wrzutek”. Radna podkreśliła, że cel ww.
programu jest szczytny i dodała, że aby wyrobić sobie zdanie na dany temat należy uprzednio zapoznać się z
daną sprawą. Radna poinformowała, że zapoznała się z ww. programem i będzie głosowała za przyjęciem
ww. stanowiska. Zdaniem radnej na posiedzeniu komisji nie powinno być zadawanego pytania, czy radni
chcą, czy nie, aby dana sprawa znalazła się na sesji tj. uzależnienia postawienia danej sprawy na sesji od
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wyrażenia opinii komisji bez wcześniejszego zapoznania się radnych z projektem tego programu, w tym z
jego kryteriami i kwalifikacją do programu.
Radny Stanisław Wojtuń zgodził się z powyższymi wypowiedziami na temat terminowego nadsyłania
materiałów radnym. Radny stwierdził, że ww. zasada powinna działać w obie strony i przypomniał sytuacje,
w których klub radnych wprowadzał do porządku obrad projekty uchwał. Radny dodał, że cel programu jest
słuszny i poinformował, że będzie głosował „za” przyjęciem stanowiska.
Zastępca Burmistrza dla porządku prowadzonej dyskusji poinformowała o kwestii poruszanej na
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w ww. sprawie. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że radni na
dzisiejszej sesji zostaną poproszeni o zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do „Programu leczenia
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.
Zastępca Burmistrza dodała, że Urząd Marszałkowski naciska na wyrażenie przez zainteresowane
przystąpieniem do tego programu gminy stanowiska w tej sprawie. Natomiast podjęcie formalnej uchwały i
związanym z tym zaangażowaniem finansowym nastąpi w maju br. o czym była mowa na posiedzeniu
komisji.

Stanowisko

będące

przedmiotem

niniejszego

wniosku

stanowi

sygnał

dla

Urzędu

Marszałkowskiego, że miasto Złotów jest zainteresowane udziałem w tym programie. Natomiast decyzje
finansowe zapadną w maju br.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań w sprawie ww. projektu stanowiska.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:
−

Przyjęcie Stanowiska Nr 1.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Złotów do "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego" (jako punktu 26. sesji).

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęła ww. wniosek.
Radni nie zgłosili innych uwag i wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne porządek obrad XXVIII sesji wraz z wprowadzonymi
zmianami. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” przyjęła porządek
obrad XXVIII sesji wraz z wprowadzonymi zmianami.
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
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3. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XXV sesji Rady Miejskiej w Złotowie, z XXVI sesji Rady
Miejskiej w Złotowie oraz z nadzwyczajnej XXVII 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 Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok
2020.
8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2020 roku oraz
przedstawienie zadań i planów na rok 2021.
9. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2020”.
10. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na
lata 2021-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasto Złotów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2021 rok”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w
2021 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok
2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta
Złotowa.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady Ministrów.
24. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Rady Miejskiej w Złotowie.
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25. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.9.2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowych
przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z
siedzibą w Złotowie.
26. Przyjęcie Stanowiska Nr 1.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przystąpienia Gminy Miasto
Złotów do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego”.
27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
28. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.
29. Zamknięcie sesji.
Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa
Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 19 stycznia 2021 r.
do dnia 12 marca 2021 r.” w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została
omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do spotkania z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie dworca PKP
w Złotowie i poprosił o przybliżenie informacji w zakresie podjętych ustaleń, podania terminów przejęcia
tego budynku.
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że po tym spotkaniu można odnieść wrażenie, że
sprawa przyspieszyła. Zastępca Burmistrza przedstawiła uzyskaną informację telefoniczną z dnia
wczorajszego, że jest wstępna zgoda centrali w tej sprawie. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że kolej jest
mocno scentralizowana. Zastępca Burmistrza poinformowała o zmianie wytycznych w tej sprawie. Zastępca
Burmistrza przypomniała, że protokół dotyczący przekazania terenu dworca kolejowego został uzgodniony i
dodała, że należy wskazać powierzchnię przeznczoną na cele transportowe i w związku z tym być może
zaistnieje potrzeba modyfikacji ww. protokołu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że z informacji
telefonicznych wynika, że ww. sprawa jest w toku.
Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, iż powyższa wypowiedź, zwłaszcza w kontekście ewentualnych
odczuć z rozmowy, jest mało znacząca. Radny poprosił o podanie konkretnych informacji w sprawie
przejęcia budynku dworca kolejowego.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że rozmowy toczą się od 2016 r. Ostatni formalny wynik tych
rozmów to protokół uzgodnień i protokół inwentaryzacyjny związany z przekazaniem terenów dworca.
Zastępca Burmistrza dodała, że początkowo rozmowy dotyczyły wszystkich działek wzdłuż dworca, jednak
po wprowadzeniu krajowego programu „Kolej plus” ostatecznie przekazanie obejmuje tylko działkę, na
której są zlokalizowane zabudowania dworca. Zastępca Burmistrza poinformowała, że jest protokół, jest
zgoda i będą podejmowane kroki w kierunku urzeczywistnienia tych uzgodnień.
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Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie na temat zarządzenia nr 15.2021 Burmistrza Miasta Złotowa w
sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasto Złotów, położonej w rejonie ul. Staszica. Radny zwrócił się z prośbą o podanie
szczegółowszych informacji na ww. zarządzenia. Radny poprosił o podanie zakresu zmian w zarządzeniu w
sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotowie. W nawiązaniu do zapytań
radnego Krzysztofa Koronkiewcza zadanych podczas ostatniej sesji w sprawie podwyżek cen wody i odbioru
ścieków oraz w związku z zarządzeniem nr 24.2021 Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie oceny zgodności
przedłożonego przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”, radny zadał pytanie na temat podwyżki ww.
cen w związku ze zmianą taryfy od czerwca br.
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że służebność gruntowa przejazdu i przechodu
dotyczy chodnika przy ul. Staszica w związku z zakupem działki przez Pana Helta, która jest oddzielona od
pasa drogowego działkami miejskimi. Zmiana w zakresie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Złotowie dotyczy czasowego przesunięcia pracownika na stanowisku ewidencji ludności do pomocy w
USC, w związku z długotrwałą chorobą Zastępcy Kierownika USC. Zastępca Burmistrza poinformowała, że
„Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024” nie
zawiera samych podwyżek, ponieważ plan ten jest niezbędnym elementem do przygotowania taryfy. Taryfa
została złożona i obecnie jest procedowana przez Wody Polskie. Z informacji uzyskanych w ostatnim
tygodniu wynika, że Wody Polskie analizują taryfy i spółki wodnokanalizacyjne są proszone o dostarczanie
dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w tym zakresie. Zastępca Burmistrza dodała, że w związku z
powyższym można mówić tylko o planie przygotowanym przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie w sprawie
taryfy. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że trudno na obecnym etapie stwierdzić, jaki będzie ostatecznie
wynik oceny przeprowadzanej przez Wody Polskie.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że w ww. dokumencie jest zawarty przewidywany wzrost opłat za
wodę i ścieki, jeżeli nie jest określony kwotowo, to jest określony procentowo. Radny dodał, że te dane
muszą być zawarte w tych dokumentach. Radny zadał pytanie o podanie skali tej podwyżki np. w procentach.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że z wniosku złożonego przez MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie wynika,
że wzrost ceny za dostarczanie wody w pierwszym roku taryfowym wynosiłby 2,4%, w zakresie odbioru
ścieków wzrost ten wynosiłby w pierwszym roku taryfowym 26%. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że
wzrost ten jest skutkiem amortyzacji, o czym wspomniała wcześniej w czasie rozmów na temat kondycji
spółki, w związku z realizacją inwestycji. Najwięcej środków w ramach tej inwestycji zostało
zainwestowane w oczyszczalnię. Łącznie w pierwszym roku taryfowym wzrost wynosi 17,2%, w następnym
5,2% i w kolejnym 1,2%. Zastępca Burmistrza ponownie poinformowała, że trudno dzisiaj ocenić ostateczny
wynik tych podwyżek.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja z działalności Burmistrza Miasta
Złotowa w okresie od dnia 19 stycznia 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r.” została przyjęta przez Radę.
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Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacje zgłoszone przez radnego Romana Głyżewskiego:
1. „W dniu 14 marca 1914 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie nowego obiektu ratusza w
Złotowie. Od 106 lat ten historyczny budynek jest z małą przerwą siedzibą urzędu, władz miejskich
i pękną wizytówką naszego miasta. Aktualny Statut Gminy Miasto Złotów w załączniku nr 2 i 3
przedstawia obowiązujący wzór herbu i flagi miasta. Wnioskuję do Pana Burmistrza, aby zlecił
opracowanie wykonania odpowiedniego mocowania i flagi miasta, która na stałe będzie
zamontowana na kopule dachu budynku Ratusza Miasta.”.
2. „Opieka nad dziećmi do 3 lat nie jest zadaniem własnym gminy. Większość samorządów pomimo to
realizuje to bardzo ważne zagadnienie. Obecnie na terenie naszego miasta nie funkcjonują żłobki
publiczne. Opieka nad tą grupą dzieci wykonywana jest poprzez:
a. trzy niepubliczne żłobki – Gmina Miasto Złotów od kilku lat dotuje te podmioty poprzez dotacje
celowe, które od czterech lat wzrosły czterokrotnie;
b. opieka dzienna wykonywana jest również przez kilku opiekunów dziennych.
Obecnie część samorządów, w tym również na terenie naszego województwa, podejmują stosowne
uchwały dotyczące bonów żłobkowych – jest to świadczenie rodzinne w celu częściowego pokrycia
opłaty stałej w niepublicznym żłobku lub w klubie dziecięcym. Ustalone kwoty dopłat do tych
placówek otrzymują bezpośrednio rodzice (jest to nowa forma).
Pomoc finansowa naszego samorządu w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat jest bardzo istotna i
ważna. W celu wybrania właściwych form działań w perspektywie najbliższych lat proszę Pana
Burmistrza o przygotowanie stosownej analizy z lat 2015 – 2020, w której zawarte będą następujące
zagadnienia:
−

ilość dzieci do 3 lat zameldowanych w Złotowie;

−

ilość dzieci w tej grupie wiekowej z miasta objętych opieką w niepublicznych żłobkach i
przez opiekunów dziennych;

−

środki finansowe jakie wydatkował nasz samorząd w tych latach na te dwie formy
realizującej opiekę nad dziećmi do 3 lat;

−

środki finansowe jakie zostały zaplanowane na te zagadnienia w 2021 r.;

−

uwagi i wnioski dotyczące tej bardzo istotnej sprawy.

Opracowany materiał będzie pomocny w zakresie wybrania optymalnych form realizacji tego
zagadnienia w najbliższych latach przez Gminę Miasto Złotów.”.
Interpelacje zgłoszone przez radną Mariolę Wegner:
1. „Mieszkańcy proszą o uzupełnienie szczebelek w balustradzie przy pomoście po stronie amfiteatru.
Brak szczebelek stanowi niebezpieczeństwo, szczególnie dla naszych najmłodszych pociech.”.
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2. „Mieszkańcy zauważyli, że zostały wycięte drzewa w okolicy Amfiteatru i to w większej ilości (jak
podają ok. 20 a może więcej). Jaka jest przyczyna wycięcia takiej ilości drzew w tym miejscu, a nie
wyglądały na chore?”. Radna dodała, że nie wie, czy jest to teren miasta, czy Nadleśnictwa Złotów?
3. „Wnuczka właścicielki mieszkania w bloku nr 6A przy Pl. Kościuszki w lutym br. zwróciła się do
mnie o pomoc w sprawie przyłączenia ogrzewania miejskiego do ww. budynku. Pisze, że
interweniuje już od kilku lat w tej sprawie u Kierownika MZGL, Pana Bobka, ale nie ma efektów.
Zwróciłam się z zapytaniem do Kierownika MZGL, Pana Bobka, czy zna problem i co zrobił w tej
sprawie? W odpowiedzi dnia 23 lutego 2021 r. otrzymałam m.in. informację cyt. „złożyliśmy w dniu
29 stycznia 2021 r. zlecenie firmie ENGIE sp. z o.o. w Złotowie celem podłączenia między innymi
budynku wielorodzinnego przy Pl. Kościuszki 6A do ogrzewania miejskiego.
Panie Burmistrzu pytam: gdzie te Zdroje? Jak każdy z mieszkańców tego bloku ogrzewa mieszkanie
jak chce i jak może. Mieszkają tam starsze osoby, którym zdecydowanie łatwiej będzie się żyło
mając ogrzewaniem z miasta, a tym samym zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza.
Proszę o dopilnowanie tej sprawy, aby mieszkańcy tego bloku 6A przy Pl. Kościuszki mogli
wreszcie żyć normalnie, również powietrze w tym rejonie miasta zdecydowanie ulegnie poprawie.
Dane osoby zainteresowanej do wiadomości w Biurze Rady.”.
Interpelacje zgłoszone przez radnego Łukasza Piosika:
1. W związku działaniami remontowymi na obszarze Starego Miasta, radny zwrócił się z prośbą o
zlikwidowanie opłaty parkingowej na czas przeprowadzania prac wodno-kanalizacyjnych. Radny
dodał, że propozycja zlikwidowania opłaty parkingowej dotyczy również innych regionów miasta,
gdzie taka opłata obowiązuje, na terenie których będą realizowane ww. prace. Zlikwidowanie ww.
opłaty pozwoli mieszkańcom tych rejonów na znalezienie miejsca parkingowego. Radny dodał, że
skutek finansowy powyższego działania nie będzie miał większego wpływu na budżet miasta.
2. Radny nawiązał do sprawy przekazania przez powiat złotowski ul. Obr. W-wy miastu Złotów oraz
rozwiązania spraw związanych bezpieczeństwem w ruchu drogowym i pieszym na tej ulicy. Radny
zwrócił się w imieniu mieszkańców z zapytaniem o możliwość utworzenia dodatkowych miejsc
parkingowych pomiędzy drzewami przy ww. ulicy po prawej stronie jadąc od kościoła pw. Św.
Rocha w stronę kościoła szkolnego.
Radny po raz kolejny zwrócił się z zapytaniem o możliwość utworzenia dodatkowego przejścia dla
pieszych przy ul. Obr. W-wy. Radny dodał, że sprawa ta jest cały czas przeciągana przez zarząd dróg.
Radny poinformował, że kontaktował się w tej sprawie ze Starostwem Powiatowym w Złotowie i
dodał, że Starostwo wymaga od radnego złożenia dodatkowego pisma w tej sprawie. W ocenie
radnego jest to sytuacja ogólnie znana i przejście dla pieszych na wysokości ul. Ostrej powinno
zostać utworzone. Radny dodał, że sprawa ta od 3 lat jest w toku. Radny zwrócił się w tej sprawie do
Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o wypowiedź w kwestii możliwości utworzenia ww.
przejścia.
9

Protokół Nr XXVIII.2021 z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2021 r.

3. Radny podniósł temat monografii „Złotów 1370-2020” autorstwa prof. Joachima Zdrenki, wydanej
w ramach uroczystości jubileuszu 650-lecia urodzin miasta. Radny poinformował, że pojawiają się
w przestrzeni publicznej głosy, które nie pozwalają mu milczeć, zwłaszcza w związku z tym, że
Rada Miejska współfinansowała projekt, który miał uświetnić jubileusz, a budzi coraz większe
kontrowersje. Radny dodał, że w publikacji znajduje się logo „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” oraz
logo Muzeum Ziemi Złotowskiej, w którym można ww. publikację nabyć i jest ona również przez tą
instytucję promowana. Radny stwierdził, że przy okazji, co jest w założeniu, odbywa się promocja
miasta – radny zadał pytanie „czy na pewno?”. Radny stwierdził, iż informacji o powojennych
losach Złotowa w publikacji jest „jak na lekarstwo”. We fragmencie publikacji „Dzieje Złotowa” nie
ma ani jednego słowa o okresie 1990-2020. W dziale „Hasła” jest ich również niewiele. Radny dodał,
że za to dominują informacje o Niemcach np. o gazetach ziomkowskich, które ukazują się na terenie
naszych zachodnich sąsiadów. Zdaniem radnego autor publikacji nie wymienia polskich tytułów,
takich chociażby jak „Aktualności Lokalne”. Prof. Zdrenka wymienia dziesiątki przedwojennych
niemieckich firm i ich właścicieli, a jednocześnie przemilcza te powojenne, które tworzyli Polacy np.
brak hasła „Media Expert”, „Hydropex”, „Unimetal” – przedsiębiorstw, które są wizytówką
współczesnego miasta. Radny dodał, że tych przedsiębiorstw jest wiele więcej. Zdaniem radnego w
publikacji jest nadreprezentacja niemieckich biogramów. Przemilcza się natomiast dziesiątki
znanych osób związanych z powojennym Złotowem. Radny przypomniał Pana Aleksandra
Rozenfelda – poetę i polityka, który był doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zdaniem
radnego w publikacji pominięto szereg ważnych wydarzeń w dziejach Złotowa. Mowa np. że
jakiegoś przedwojennego niemieckiego mieszkańca Złotowa pogryzł pies. Nie ma za to informacji
na temat obecności w 2020 r. prezydenta Andrzeja Dudy i złożenia kwiatów pod pomnikiem ks.
Domańskiego. Radny poinformował, że Profesor pominął też wiele miejsc pamięci, których jest w
Złotowie kilka np. tablicę poświęconą Januszowi Zakrzeńskiemu – znakomitemu aktorowi. Radny
dodał, że jego biogramu trudno szukać w publikacji Pana Zdrenki. Radny poinformował, że w
publikacji nie ma też nic o Powstańcach Wielkopolskich i tablicy ich upamiętniającej na naszym
cmentarzu.
Radny zwrócił się do radnego Janusza Justyny, znakomitego historyka regionalisty, który miał
pewien udział w powstawaniu ww. publikacji. Radny zadał pytanie, czy radny Janusz Justyna
posiada wiedzę na temat klucza wyboru haseł do książki? Radny poinformował, że w publikacji nie
ma hasła „Dom Polski”, za którego brak Pan prof. Zdrenka w zeszytach historycznych w 2019 r.
skrytykował Leksykon Krajny wydany w 2018 r. Radny dodał, że w publikacji nie ma informacji na
temat wielu działaczy Związku Polaków w Niemczech, czym szczególnie dotknięci czują się Polacy,
którzy od wielu pokoleń zamieszkują nasze tereny.
Radny poruszył również kwestię kontrowersyjnego upamiętnienia, o które postuluje w swojej
książce prof. Zdrenka. Radny poinformował, że mowa o apelu prof. Zdrenki o upamiętnienie doktora
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Messerschmidta, który był chirurgiem w szpitalu powiatowym podczas wojny. Według IPN
odpowiadał za przymusową sterylizację złotowskich Romów.
Radny zadał pytanie „czy my jako miasto przyłączamy się do tego apelu?” Radny stwierdził, że ufa,
że nie. Radny stwierdził, że logo naszego miasta i muzeum, które znajdują się w książce, mogą
jednak sugerować, że podpisujemy się pod tego rodzaju pomysłem.
Radny dodał, że ciekawym przykładem z książki jest postać Pana Adama Pulita, który jest nie tylko
burmistrzem ale i radnym miejskim i taki dualizm trwa od dwóch kadencji. Radny stwierdził, że tych
błędów jest bardzo dużo, co skrupulatnie wyliczył tutaj portal 77400.pl, bo jest aż 5 artykułów na ten
temat.
Radny zadał pytanie, kto miał wpływ na końcowy rezultat publikacji? W ocenie radnego, to pytanie
również należy zadać. Radny zadał kolejne pytanie „czy dalej powinnyśmy podpisywać się pod tą
pracą jako miasto i czy powinniśmy tego używać jako elementu promocji?” Radny stwierdził, że
jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, to należy się zastanowić jak wybrnąć z
błędów, które przecież rzucają negatywne światło na nie tylko na samą publikację, ale na wizerunek
miasta. Radny zadał pytanie „co zrobić z zapisami typu apel o upamiętnienie takiego doktora
Messerschmidta?” Radny dodał „czy nie powinniśmy się stanowczo od tego odciąć? Jeśli tak, to w
jaki sposób? Przecież nie wygumkujemy tego z publikacji.”.
Radny stwierdził, że z pewnością jako Rada nie możemy milczeć. Książka „Złotów 1370-2020” jest
materiałem promocyjnym naszego miasta. Taki przekaz otrzymali już nasi mieszkańcy. Wyłożyliśmy
na nią pieniądze. Wewnątrz jest logo miasta i muzeum. Zdaniem radnego poprzez milczenie
wyrażamy jednak cichą zgodę na zapisy w niej zawarte. Radny dodał, że dlatego chciałby poddać
pod dyskusję radnym, w jaki sposób mamy wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji.
Radny zadał pytanie, kto ostatecznie miał wpływ na akceptację tego kształtu publikacji? Radny
dodał, że oczywiście chodzi o treść. Radny stwierdził, że podejrzewa, że nikt nie ośmieli się
podważać autorytetu autora tego działa. Zdaniem radnego warto by jednak sprawdzić jak przebiegała
procedura.
Radny zaproponował, aby publikacja została poddana weryfikacji przez niezależną komisję.
Radny przypomniał, że tereny Złotowa przed zaborami należały do Polski i w wyniku napaści
Niemców na Polskę ziemie złotowskie zostały nam zabrane i następnie Niemcy bogacili się na
naszych ziemiach. Radny podkreślił, że cyt. „My jako Rada Miasta Złotowa musimy bronić Polaków
i naszą kulturę, przede wszystkim. Książka niestety pomija wielu zasłużonych dla miasta, chociażby
dyrygentów chóru Cecylia i traktuje bardzo wybiórczo osoby krzewiące polskość przed i po II
wojnie światowej.”.
Radny poinformował, że jako dziennikarzowi została mu udostępniona korespondencja prof.
Zdrenki z jedną ze złotowskich redakcji, w której padają oto takie słowa:
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„Aby kogoś lub coś ocenić należy się zapoznać z historią powstania monografii. Dałem temu wyraz
w Aktualnościach Lokalnych z 19.08.2020 pt. Złotów kochać czy nie lubić? W nim zwróciłem
uwagę na sytuację w Urzędzie Miasta, gdzie z-ca burmistrza robiła wszystko, aby się ta książka nie
ukazała. Rada uchwaliła, przyznała środki i burmistrz & Co. nie mieli innego wyjścia. Przy uważnej
lekturze wstępu, zauważyłby Pan, że wspomniałem, nie wszystko jestem w stanie pokonać,
opracować jak się należy, co miał robić zespół. Koncepcja jest taka, że pracę tę można uzupełniać i
poprawiać.”
Radny stwierdził, że jak zrozumiał powyższe słowa prof. Zdrenki to publikację można cały czas
poprawiać. Radny dodał, że może Zastępca Burmistrza, jako historyk, zdawała sobie sprawę z tego,
że przygotowywanie tak ważnej publikacji dla naszego miasta w takim czasie może zakończyć się
cyt. „efektem może być właśnie taki klopsik, w dodatku niesmaczny”.
Radny zacytował kolejną wiadomość od prof. Zdrenki:
„W pracy mogłoby się znaleźć znacznie więcej hasał i za każdą propozycję jestem wdzięczny. Kiedy
to miało być wszystko wykonane? Jesli się Pan trochę w druku książek orientuje, to informuję Pana,
że maszynopis został złożony we wrześniu a książka musiała się ukazać do końca grudnia (pieniądze
budżetowe).
Otrzymałem egzemplarz 14.12.2020. Proszę mi wskazać inne porządne wydawnictwo, które w ciągu
2,5 miesiąca wykona taką pracę. Od czasu jej ukazania pracuję nad jej tekstem, doszło wiele
uzupełnień i korrektur (jestem istotą omylną) np. Na tropie szefa złotowskiej NSDAP (Aktualności
Lokalne z 27.01.2020), które może kiedyś ukażą się w wznowionym, uzupełnionym wydaniu. To
może też ktoś inny wykonać, lepszy od mnie, bo jak na razie mam Złotów (nie jako miasto) po
dziurki w nosie.”
Radny poinformował, że ww. fragmenty są pewnymi zdaniami i całość korespondencji na pewno
zostanie wkrótce opublikowana, tak aby nie było zarzutów, że jest to wyrwane z kontekstu.
Radny dodał cyt. „że jeszcze raz w takim razie chciałby poddać pod dyskusję temat opracowania
Pana Zdrenki i zapytać o opinie radnych oraz Państwa, oczywiście może to być na innej sesji, bo ta
interpelacja jest skierowana i do Państwa radnych oraz Państwa Burmistrzów, co z tym fantem
zrobić, a następnie po przeanalizowaniu całej sytuacji, rozpatrzenie, czy po takim zachowaniu i
formie publikacji autor zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Złotowa. Bo jeżeli
kierunek ukazania historii naszego miasta w taki sposób był zabiegiem w pełni świadomym i
zamierzonym, osobiście widzę argumenty ku temu, aby zakwestionować posiadanie tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Złotowa, ponieważ z takich ludzi powinniśmy być dumni i
wdzięczni za propagowanie polskiego miasta Złotów.”
Zdaniem radnego Stanisława Wełniaka wypowiedź radnego Łukasza Piosika nie mieści się w standardach
punktu „Interpelacje”, ponieważ jest to jego subiektywna ocena ww. wydawnictwa. W związku z
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powyższym ta wypowiedź powinna zostać przeniesiona na zupełnie inne forum. Natomiast, jeżeli miałaby
być tematyką sesja to powinna zostać uwzględniona w porządku obrad. W ocenie radnego ww. wypowiedź
jest nieprawidłowa, niesłuszna, nie poparta żadnymi dowodami, ani historycznymi ani naukowymi,
ponieważ są to przemyślenia radnego, które mogą być inne u innych osób. Radny dodał, że należy
zastanowić się na przygotowaniem wydawnictwa obejmującego okresu tzw. „PRL-u”, ponieważ historia
okresu do zakończenia II wojny światowej, w tym m.in. 170 letniego panowania niemieckiego na tych
terenach, została opisana w licznych publikacjach. Natomiast dokumenty dotyczące okresu do 1990 i od
1990 są rozporoszone w różnych miejscach i należałoby je wydać jako suplement do ww. publikacji.
Zdaniem radnego powyższy temat powinien znaleźć się w zainteresowaniu Komisji Oświaty i Kultury,
ponieważ jest to temat ważny dla miasta. Radny w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Łukasza Piosika
stwierdził, że przedstawienie sprawy ww. monografii w takiej konwencji go nie przekonuje.
Interpelacja zgłoszona przez radnego Stanisława Wełniaka:
Radny nawiązał do sprawy zgłoszonej przez siebie na poprzedniej sesji dotyczącej przeniesienia
kilkunastometrowego urządzenia do przesyłania paczek z zaplecza sklepu „DINO” na teren zielony przy tym
sklepie. Radny poinformował, że przeniesienie ww. urządzenia na ten teren spowodowało zniszczenie
znajdującego się tam trawnika będącego ozdobą tego miejsca. Radny dodał, że przez ten teren odbywa się
ruch pieszych i samochodów, które przejeżdżają ze zlokalizowanego w pobliżu parkingu. Radny nie posiada
wiedzy na temat statusu własności tego terenu, jednak jego zdaniem należy ten teren zagospodarować w taki
sposób, aby przywrócić poprzedni stan trawnika. Radny dodał, że nie otrzymał odpowiedzi na poprzednio
zgłoszoną prośbę, dlatego obecnie kieruje ją w formie interpelacji.

Interpelacje radnego Krzysztofa Koronkiewicza:
Radny nawiązał do interpelacji radnej Marioli Wegner w sprawie przyłączenia budynku do miejskiej sieci
niepołowicznej zgłoszonej przez radną Mariolę Wegner. Radny poinformował, że mieszkańcy ul.
Domańskiego 12 od 2,5 roku starają się o przyłączenie do tej sieci i cyt. „Pan Kierownik robi im pod górkę”.
Zdaniem radnego ww. sprawą przy okazji należy się również zająć.
1. „W związku z otrzymaną informacją o liście jaki skierował Pan Burmistrz do mieszkańców ul.
Brzezińskiego, Kocika, Radowskiego, Chojnickiej w sprawie konsultacji budowy chodnika w tym
rejonie miasta, chciałbym uzyskać odpowiedź, dlaczego próbuje zmieniać Pan decyzję Rady
Miejskiej w Złotowie określoną w planie inwestycyjnym na 2021 rok. Chciałbym uzyskać
odpowiedź dlaczego wcześniej nie zgłaszał Pan wątpliwości co do zasadności budowy chodnika w
tym miejscu. Miał Pan okazję w trakcie prób dyskusji nad budżetem miasta na 2021 rok, w których
nie chciał Pan uczestniczyć. Teraz podważa Pan swoim pismem sens budowy chodnika na
zgłaszanym przeze mnie odcinku. Chciałbym dowiedzieć się na jakiej podstawie Pan to czyni i jaki
ma Pan w tym cel? Teraz Pan to konsultuje, teraz kiedy zadanie zostało wpisane decyzją Rady do
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budżetu? Przypomnę Panu, że już raz prowadził Pan konsultacje w bardzo ważnej sprawie
dotyczącej projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Czy któraś z uwag
mieszkańców miasta została ujęta w projekcie? Odpowiadam: nie. Tak wyglądały prowadzone przez
Pana konsultacje.
Jako radny doskonale znam potrzeby mieszkańców osiedla, które reprezentuję. Zaproponowany
przeze mnie odcinek został zgłoszony na podstawie rozmów z mieszkańcami, z którymi, w
przeciwieństwie do Pana, mam kontakt każdego dnia, czego i Panu życzę. Dlatego oczekuję, by
zaprzestał Pan podważania roli radnych w rozwoju miasta, którego są mieszkańcami. Pismo, które
zostało wysłane do mieszkańców na zasadzie pseudokonsultacji jest tego dowodem. Ośmielam się
użyć tego określenia, gdyż nie przypominam sobie aby kiedykolwiek konsultował Pan z
mieszkańcami Złotowa budowę chodnika za 40 tys. zł. Może Pan tego nie wie, ale informuję Pana,
że ludzie obdarzyli nas swoim zaufaniem, a my godnie staramy się reprezentować ich interesy. Jeśli
podważa Pan decyzję Rady Miejskiej, której świętym prawem jest uchwalanie inwestycji na dany
rok, to znaczy, że nie rozumie Pan istoty samorządności, kierując się jedynie chęcią skłócania ludzi.
Gdyby faktycznie miał Pan szczere intencje, sam od siebie zaproponowałby budowę dodatkowego
odcinka w innym miejscu naszego osiedla.”
Radny poinformował, że ww. pismo zostało skierowane do Burmistrza Miasta Złotowa oraz do
wiadomości Przewodniczącego z prośbą o jego publikację na stronie internetowej Gminy Miasto
Złotów oraz social mediach miasta Złotów. Interpelacja została wysłana również do wiadomości
osiedla Chojnicka II.
2. „Proszę o wyjaśnienie jak długo trzeba czekać na odpowiedź z Pana strony na pisma od
mieszkańców i dlaczego utrudnia Pan rozwinięcie się przedsiębiorcom w działalności gospodarczej.
Konkretnie chodzi o pismo od Pana Rudawskiego, które dostał Pan dokładnie 16 listopada 2020 r. i
na które do tej pory Pan nie odniósł się a tym samym utrudnia Pan rozbudowanie się a co za tym
idzie wpływów do budżetu miasta ze sprzedaży kawałka gruntu a następnie z podatków z
działalności gospodarczej.
Nie rozumie uporu Pańskiego na brak zgody na sprzedaż tego kawałka gruntu, gdyż komisja
gospodarki zaopiniowała pozytywnie a jako dobry gospodarz powinien Pan dbać tym bardziej o
przedsiębiorców, no ale trzeba być najpierw gospodarzem. Nadmienię, że Pan Rudawski oczekuje na
Pańską odpowiedź.”
3. „Chciałbym poruszyć następny problem Pani, która ma sklep przy cmentarzu i nie może przy nim
postawić samochodu, bo strażnicy miejscy prawie codziennie albo dzwonią albo nachodzą
zabraniając jej tłumacząc, że zasłania sprzedawcę zniczy, który stoi tuż przy jej budynku. Tego
właśnie nie rozumie, od kiedy sprzedawca ze stoiska ma większe prawa od sprzedawcy, który kupił
ziemię od miasta i to nie za małe pieniądze, następnie wybudował sklep, płaci niemałe podatki,
zatrudnia ludzi co dzięki temu zmniejsza bezrobocie, od człowieka który postawi stolik, kilka zniczy,
zapłaci do miasta parę złotych a prawa ma większe. Od kiedy też jest tam na tych gruntach wokół
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sklepu miejsce targowe? O ile dobrze wiem jest to miejsce na parking i zieleń a nie na handel.
Proszę o wyjaśnienie tej sprawy i odpowiedź na piśmie, by móc przekazać to stronie.”
Radny poinformował, że powyższa sprawa dot. Pani Jagodzińskiej i dodał, iż otrzymał zgodę na
ujawnienie jej nazwiska. Radny zapowiedział rozwinięcie ww. interpelacji w punkcie 7 porządku
sesji.
Interpelacje zgłoszone przez radnego Krzysztofa Kulaska:
1. Radny poinformował, że ostatnio mieszkańcy ponownie zgłosili do radnego problem braku
oświetlenia przy promenadzie nad j. Baba.
2. Radny w związku z obecnością na sesji Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie odniósł się do
zgłoszonej wcześniej przez siebie interpelacji w sprawie konieczności częstszego patrolowania
promenady i zlokalizowanego tam placu zabaw w związku z licznymi skargami na spożywanie
alkoholu na tym terenie w celu uniknięcia m.in. dewastacji tego terenu zielnego.
3. Ponadto radny zwrócił się z zapytaniem, czy Komenda Powiatowa Policji przewiduje
przeprowadzenie inwentaryzacji ścieżek rowerowych w Złotowie w zakresie ich oznakowania?
Radny podkreślił konieczność czytelniejszego oznakowania skrzyżowań ścieżek z jezdnią w celu
uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.
Interpelacje zgłoszone przez radnego Jakuba Pieniążkowskiego
1. „Mieszkańcy ul. Jastrowskiej zgłosili konieczność montażu inteligentnej sygnalizacji świetlnej na
wysokość przejazdu dla rowerzystów przy ul. Jastrowskiej 125 przy ROD „Piast” oznakowanego
znakiem drogowym informacyjnym D-6A.
Dla poparcia inicjatywy wystąpiłem z prośbą do zarządu ROD „Piast”, którego członkami są
mieszkańcy Złotowa i w dużej mierze korzystają z tego przejścia, o wyrażenie opinii w
przedmiotowej sprawie. Co więcej, wystąpiłem także do Komendanta Powiatowego Policji w
Złotowie o zaopiniowanie pomysłu mieszkańców.
Obie opinie (załączone do interpelacji), a także statystyki przedstawione przez złotowską policję
jednoznacznie wskazują na konieczność zaplanowania ww. inwestycji mającej na celu poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców Złotowa w tej części miasta.
Inwestycja byłaby realizowana w granicach miasta, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 189,
co oznaczałoby wystąpienie o zgodę na realizację zadania do Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.”
2. „Zainicjowałem spotkanie z zarządem ROD „Piast” w sprawie poprawy bezpieczeństwa w okolicach
wjazdu na teren działek przy ul. Jastrowskiej. Przedstawiciele działkowców wskazali na konieczność
montażu lampy ulicznej przy wyjeździe z działek w drogę wojewódzka nr 189. Włączenie się do
ruchu drogowego w tym miejscu jest niebezpieczne, ponieważ następuje na wzniesieniu. Ogranicza
to pole widzenia wszystkim uczestnikom ruchu.
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Koszt montażu lampy, masztu i wykonania fundamentu oscyluje w okolicy 12 tys. zł brutto. W
porównaniu do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Złotowa koszt uważam za znikomy.
Lampa solarna byłaby zamontowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej na 189, co oznaczałoby
wystąpienie o zgodę na realizację zadania do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Realizacja inwestycji, pomimo że dotyczy w głównej mierze mieszkańców miasta, miałaby miejsce
na terenie Gminy Złotów. Zatem mogłaby być realizowana na tej samej zasadzie jak ścieżka
rowerowa na podstawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotów.” (do interpelacji zostało
załączone pismo ROD „Piast”).”
3. „W nawiązaniu do pisma Pana Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, informuję o
konieczności poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych wskazanych w ww. piśmie
(pismo KPP Złotów załączone do interpelacji), tj. przy al. Piasta, ul. Moniuszki, ul. Słowackiego
poprzez ich doświetlenie oraz wycięcie drzew, które ograniczają widoczność kierującym i pieszym.
W przypadku wykazania oszczędności w drodze zaplanowanych i przeprowadzonych zadań
inwestycyjnych na ten rok, zadania można by wykonać w roku bieżącym, względnie zaplanować już
teraz na rok 2022.
Dodam, że ponad rok temu przesłałem swoje spostrzeżenia do komisji stałej Rady Miejskiej w
Złotowie, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej,
które następnie zostały przekierowane do Pana Burmistrza. Poproszę o zwrotną informację w
sprawie następujących uwag nt. stanu bezpieczeństwa w naszym mieście. Oto moje sugestie:
− wycinka 2 drzew na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów (przy skrzyżowaniu z ul.
Wioślarską) – wycinka drzew od strony zagrody dla dzików;
− wycinka 1 drzewa na przejściu dla pieszych na ul. Boh. W-tte (na wysokości Pizzerii
„Neapoli”);
− brak wyznaczenia ścieżki rowerowej i częściowo chodnika na ul. Leśnej od strony ronda
Armii Krajowej w kierunku ROD „Wielatowo”;
− rozważenie wykonania przejścia dla pieszych na ul. Jastrowskiej (przy skrzyżowaniu z ul.
Wielatowską) – idąc ul. Wielatowską od stronu Urzędu Gminy do ul. Jastrowskiej nie ma
przejścia dla pieszych w pobliżu zejścia na promenadę;
− barierki ochronne po obu stronach ul. Kr. Jadwigi (na odcinku od parkingu przy SP 3 do
skrzyżowania z ul. Krzywoustego);
− stworzenie przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych na ul. Moniuszki (na
wysokości ul. Moniuszki 9);
− zwrócenie uwagi na zbyt bliskie parkowanie samochodów przy przejściu dla pieszych przy
wyjeździe z ul. Krzywoustego na al. Piasta;
− nowe rozwiązanie komunikacyjne dla terenu między basenem a ZDK.
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Punkt 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok 2020
Radni otrzymali „Informację Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok
2020” w materiałach dotyczących XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona
na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Roman Głyżewski podkreślił wyjątkowość roku 2020 dla działalności służb w związku z panująca
pandemią. W zakresie informacji przedstawionej przez Komendę Powiatową Policji w Złotowie, radny
pozytywnie ocenił ww. materiał pod kątem statystycznym i zgłosił uwagę o charakterze merytorycznym w
sprawie braku wniosków i uwag podsumowujących działania tej służby w ww. informacji. Radny zwrócił się
do Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie (dalej Komendant Policji) o przedstawienie radnym i opinii
publicznej własnych uwag i spostrzeżeń na temat działalności w 2020 r. oraz przybliżenie planów na 2021 r.
Radny Henryk Golla zwrócił się z prośbą do Komendanta Policji o częstsze patrolowanie stref ruchów z
zakazami wjazdów i kartami wjazdów dla mieszkańców zasobów mieszkaniowych m.in. przy ul. Norwida
13 i przy ul. Boh. W-tte 14a. Radny dodał, że chodzi o kwestię zajmowania ww. miejsc parkingowych na
terenie prywatnym przez pojazdy, których właściciele są do tego nieupoważnieni. Radny wyraził
zrozumienie dla innych, pilniejszych działań i zadań Policji, jednak zwrócił się z prośbą o uwzględnienie
częstszego patrolowania ww. stref w związku z zasygnalizowanym wyżej problemem.
Komendant Policji odniósł się do ww. informacji i podkreślił, że rok 2020 był bardzo pracowity dla
złotowskiej komendy m.in. w związku z panującą pandemią, która determinowała działania tej służby.
Komendant Policji poinformował, że jednym z nowych zadań Policji w 2020 r. była kontrola realizacji przez
osoby obowiązku izolacji (kwarantanny) w liczbie ok. 2 tys. osób dziennie. W ciągu roku zostało łącznie
sprawdzonych kilkadziesiąt tys. adresów w związku z realizacją ww. obowiązku. Kolejnym nowym
zadaniem dla złotowskiej Policji były działania związane z podjętą przez Radę Miejską w Pile w 2019 r.
decyzją w sprawie likwidacji izby wytrzeźwień w Pile. Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie osoby
znajdujące się w stanie nietrzeźwości, których stan zagrażał ich życiu i zdrowiu, których nie można było
doprowadzić do miejsca ich zamieszkania, trafiały do Komendy Powiatowej Policji w Złotowie w celu
wytrzeźwienia. W 2020 r. takich osób do komendy zostało doprowadzonych ponad 300. Komendant Policji
przyznał, że realizacja powyższego zadania stanowiła znaczne obciążenie dla komendy. Komendant Policji
poinformował, że wszystkie dodatkowe zadania wymuszają konieczność przeorganizowania jednostki.
Zdaniem Komendanta Policji zadania wykonywane przez jednostkę w 2020 r. były realizowane na dobrym
poziomie, nie tylko w zakresie danych statystycznych ale również pod kątem bezpośredniego zaangażowania
policjantów w pomoc mieszkańcom naszego miasta. Komendant Policji zadeklarował kontynuację realizacji
ww. działań przez złotowską Policję w zakresie wsparcia mieszkańców oraz wszystkich inicjatyw mających
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na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. Komendant Policji poinformował o
zanotowaniu części interpelacji zgłoszonych przez radnych i dodał, że część z nich z powodu problemów
technicznych z połączeniem nie odnotował. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą o przesłanie
wniosków skierowanych do Policji do komendy. Komendant Policji zadeklarował, że każdy wniosek i uwaga
zostaną przenalizowane w celu ich realizacji. Komendant Policji przypomniał o funkcjonowaniu narzędzia
pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, z którego również można skorzystać zgłaszając konkretne
zagrożenie, a Policja w ramach weryfikacji tych zgłoszeń podejmie działania w celu eliminacji zgłoszonych
problemów. Komendant Policji podziękował za współpracę radnym, Burmistrzowi i Zastępcy Burmistrza w
2020 r. oraz za zgłoszone konstruktywne uwagi w zakresie służby mieszkańcom miasta.
Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz podniosła problem związany z bezdomnością w mieście w sezonie
zimowym i kwestią agresywnego zachowania się osób bezdomnych w związku z odmową ze strony
mieszkańców na ich prośby o datki. Radna zwróciła się z prośbą o zbadanie tego problemu przez Policję w
miejscach takich jak dworzec PKP w Złotowie, markety czy banki.
W odpowiedzi Komendant Policji potwierdził ww. informacje przedstawione przez radną i poinformował o
otrzymywaniu dużej liczby zgłoszeń w tej sprawie. W ocenie Komendanta Policji środkami prawnymi
możliwymi do zastosowania w tej sytuacji nie są postępowania mandatowe czy pouczenia, a raczej wnioski
o ukaranie do sądu, ponieważ te osoby nie są w stanie zapłacić mandatu. Komendant Policji potwierdził, że
część osób bezdomnych wymusza drobne kwoty od przechodniów, za które zakupuje alkohol i następnie w
stanie upojenia alkoholowego trafiają do komendy do wytrzeźwienia. Komendant Policji dodał, że jedna
osoba kilkanaście razy trafiała w stanie nietrzeźwości do komendy. Łącznie w sezonie zimowym ponad 10
osób systematycznie przewijało się w jednostce. Komendant Policji poinformował, że Policja zna ten
problem, osoby bezdomne nocowały w budynkach dworca kolejowego, w których dwukrotnie wybuchł
pożar. W jednym z tych przypadków zaistniała konieczność natychmiastowego ewakuowania 2 osób
bezdomnych w stanie głębokiego upojenia alkoholowego z uwagi na zagrożenie ich życia. Komendant
Policji podsumował, że problem bezdomności w mieście istnieje i Policja podejmuje działania prawne i
prewencyjne w tym zakresie. Komendant Policji przyznał, że jest to trudny temat, co bez woli i
zaangażowania osób bezdomnych w zmianę ich sytuacji nie przyniesie pożądanych efektów.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie w zakresie ww.
informacji.
Radny Roman Głyżewski pozytywnie ocenił przedstawioną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Złotowie informację oraz przygotowanie i sposób organizacji tej jednostki jako najważniejszej i
podstawowej służby ratowniczej. Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat
planowanego zakupu specjalistycznego sprzętu tj. drabiny mechanicznej oraz odnośnie działań związanych z
adaptacją obiektu i poziomu zaangażowania prac w związku z realizacją tego zadania. Radny dodał, że z
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informacji przez niego uzyskanych wynika, że w 2021 r. ma zostać rozpoczęta modernizacja części biurowej
budynku. Radny zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego o podjęcie tematu
związanego z ratownictwem medycznym. Radny zwrócił uwagę, że z analizy informacji wynika, iż służby
ratownicze tzn. Straż Pożarna i Policja coraz więcej pomagają ratownictwu medycznemu. Zdaniem radnego
w zakresie informacji przedstawianej na temat bezpieczeństwa w mieście powinna znaleźć się również
informacja od służb ratownictwa medycznego. Radny poinformował, że obecnie w powiecie złotowski są do
dyspozycji 3 całodobowe zespoły ratownictwa medycznego: jeden zespół z lekarzem w Złotowie, drugi
zespół w Jastrowiu, trzeci zespół w Okonku. Radny stwierdził, że nie podoba mu się lokalizacja ww.
zespołów w stosunku do wielkości powiatu złotowskiego. Radny zwrócił uwagę, że najważniejsza jest
mediana czasu dojazdu zespołu. Zespół ze Złotowa zabezpiecza bezpośrednio miasto, Gminę Złotów,
Tarnówkę, Zakrzewo, Krajenkę i w części Lipkę tj. ok. 55% naszego powiatu. Radny dodał, że lokalizacja
pozostałych zespołów jest uzasadniona położeniem dróg krajowych. W ocenie radnego tego rodzaju
zespołów ratownictwa powinno funkcjonować cztery, w tym dwa powinny być zlokalizowane w Złotowie, a
jeden w miejscowości Podgaje. Zdaniem radnego takie rozmieszczenie wpłynęłoby na zmniejszenie czasu
dojazdu zespołów do zdarzeń. Radny ponownie zwrócił się do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego o
rozpatrzenie ww. propozycji w celu podjęcia działań w kierunku ujęcia tej sprawy w planie pracy m.in. w
zakresie przeprowadzenia odpowiednich uzgodnień w tej sprawie ze szpitalem i starostwem.
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej w Złotowie (dalej: Komendant Straży Pożarnej) odnosząc się do
przedstawionej informacji w zakresie działania straży pożarnej poinformował, że w 2020 r. jednostki obrony
przeciwpożarowej na terenie powiatu złotowskiego interweniowały 977 razy, z czego 198 to pożary, 747
miejscowe zagrożenia, 32 to alarmy fałszywe. Najwięcej zdarzeń było obsługiwanych na terenie miasta
Złotowa tj. 39,2% zdarzeń. Komendant Straży Pożarnej dodał, że ten wzrost miał związek z wyjątkowością
roku 2020 („rok pandemiczny”). W związku z powyższym zwiększył się zakres obowiązków służby. Wzrost
zdarzeń w Złotowie wynikał m.in. z codziennego nadzoru nad bezpieczeństwem namiotu rozstawionego na
terenie szpitala służącego jako izba przyjęć. Komendant Straży Pożarnej poinformował, że w zakresie
wyjazdów zmniejszyła się liczba interwencji w zakresie owadów błonkoskrzydłych. Natomiast nowym
zadaniem jest obsługa zdarzeń związanych z pandemią. Komendant Straży Pożarnej poinformował, że
znaczącym problemem w powiecie złotowskim są zdarzenia związane z obsługą pożarów kominów, w 2020
r. na terenie całego powiatu zostało obsłużonych 83 tego rodzaju zdarzeń. Komendant Straży Pożarnej
podkreślił, że powiat złotowski jest niechlubnym liderem w województwie wielkopolskim. Komendant
Straży Pożarnej przyznał, że wzrosła również liczba tzw. izolowanych zdarzeń medycznych. Straż Pożarna w
2020 r. wzięła udział w obsłudze 25 tego typu zdarzeniach, w tym 9 dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia.
Komendant Straży Pożarnej poinformował, że analizując statystki z ostatnich 10 lat w zakresie zdarzeń na
terenie powiatu, to najwięcej zdarzeń jest obsługiwanych na terenie miasta Złotowa i Gminy Jastrowie.
Komendant Straży Pożarnej w odpowiedzi na pytania zadane przez radnego poinformował, że obecnie
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trwa proces pozyskiwania nowego samochodu – drabiny mechanicznej, która będzie miała wysokość
operacyjną 30 m. Komendant Straży Pożarnej dodał, że sprzęt, którym obecnie jednostka dysponuje posiada
mniejsze możliwości operacyjne (rocznik 2004 r.). Celem tego rodzaju działań jest unowocześnienie
technologii w zakresie działań gaśniczo-ratowniczych. Komendant Straży Pożarnej poinformował, że
pozyskanie ww. sprzętu odbędzie się bezkosztowo, ponieważ będzie to zakup centralny z Komendy Głównej.
Został już rozstrzygnięty przetarg na zakup 3 tego rodzaju pojazdów, który organizowała Podlaska Komenda
Wojewódzka. Jedna z tych drabin trafi do jednostki w Złotowie na przełomie stycznia/lutego 2022 r. Obecnie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie jest w trakcie opracowywania dokumentacji
dla Podlaskiej Komendy Wojewódzkiej w zakresie sprzętu, w który ww. drabina ma zostać wyposażona.
Komendant Straży Pożarnej poinformował, że obecnie trwa proces rozbudowy budynków komendy oraz
modernizacji jednostki ratowniczo – gaśniczej. Prace modernizacyjne trwają od 3 lat. Na 2021 r.
zaplanowano rozbudowę budynku komendy powiatowej. Całkowite zakończenie inwestycji zaplanowano na
2023 r. Komendant Straży Pożarnej zwrócił się do radnych o zadawanie pytań w zakresie przedstawionej
informacji.
Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz odniosła się do wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego na temat
ratownictwa medycznego. Radna przedstawiła informacje odnośnie karetek, którymi dysponuje szpital
powiatowy. Radna poinformowała, że są 3 karetki w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa
Medycznego zlokalizowane w Złotowie, Jastrowiu i Okonku. Jedna karetka do transportu ratowniczego,
jedna karetka zastępcza i 4 karetki transportowe w ramach podstawowej opieki medycznej do dyspozycji
lekarzy rodzinnych na terenie powiatu. Radna zapowiedziała, że na kolejnym posiedzeniu Społecznej Rady
Szpitala, której jest członkiem, złoży wniosek w sprawie rozpatrzenie możliwości przeniesienia karetki
zgodnie z sugestią radnego.
Radna Mariola Wegner wskazała na wysoki poziom niedofinansowania służby zdrowia w porównaniu z
takimi służbami jak Policja czy Straż Pożarna. Radna podkreślił, że ta sytuacja uległa pogorszeniu w
związku z trwającą obecnie pandemią. Radna podziękowała strażakom za ich pomoc i wsparcie udzielane
pracownikom służby zdrowia.
Radny Krzysztof Koronkiewicz jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego podziękował
Komendantowi Straży Pożarnej oraz strażakom za wkład wniesiony w zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom miasta. W ocenie radnego, która wynika z jego obserwacji, relacje pomiędzy Strażą Pożarną a
miastem nie układają się pozytywnie. Radny jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
zapewnił, że radni będą robić wszystko, aby wspomóc służbę i pracę strażaków, również w zakresie
realizowanej modernizacji.
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Komendant Straży Pożarnej podziękował za współpracę podkreślając, że zawsze można liczyć na pomoc
radnych. Komendant Straży Pożarnej dodał, że on oraz wszyscy funkcjonariusze są otwarci na wszelkie
inicjatywy służące poprawie bezpieczeństwa Złotowa i powiatu złotowskiego.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do Komendanta Straży Pożarnej w zakresie ww. informacji.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że minął rok odkąd Komisja Bezpieczeństwa Publicznego,
Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej dokonała generalnego przeglądu w zakresie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i porządku w mieście. Przegląd zbiegł się z rozpoczęciem pandemii i
stanu epidemii w naszym kraju. Radny dodał, że Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
ustalił, aby wrócić do realizacji tego przeglądu w warunkach pozwalających na jego kontynuację. Radny
zaproponował powrót do ww. tematu i protokołu z tego posiedzenia celem poznania stanowiska Burmistrza
Miasta Złotowa oraz planów realizacji zgłoszonych przez radnych wniosków. Radny zadał pytanie na temat
stref płatnego parkowania w mieście w zakresie ekonomicznym tj. opłacalności dla miasta takiego
rozwiązania m.in. w związku z kosztem zakupu tych urządzeń i kosztami ich eksploatacji. Radny wyjaśnił,
że z jego obserwacji wynika, że część parkometrów jest nieczynna, nie pobiera opłat albo nie wydaje reszty z
uiszczonej opłaty. Radny dodał, że w przypadku nieopłacalności takiego rozwiązania należy zastanowić się
nad wprowadzeniem innych rozwiązań, a przynajmniej, aby miasto, jeżeli występuje taka sytuacja, nie
dopłacało do funkcjonowania parkomatów. Radny poprosił o informację w ww. zakresie z okresu roku w
celu porównania do lat następnych.
Pani Skarbnik poinformowała, że do tej pory nie zgłaszano specjalnej awaryjności urządzeń do pobierania
opłat w strefach płatnego parkowania. Pani Skarbnik dodała, że dzisiaj Komendant Straży Miejskiej zgłosił
problem związany z kształtem nowych monet, których część parkomatów nie przyjmuje. W związku z
powyższym istnieje konieczność zmiany oprogramowania w celu wyeliminowania ww. problemu. Pani
Skarbnik w odpowiedzi na pytanie radnego w sprawie opłacalności tego rozwiązania stwierdziła, że wpływy
z opłat z parkowania w strefach płatnego parkowania nie rekompensują kosztów utrzymania. Jednocześnie
dodała, że takiego porównania nie opracowano, jednak w ocenie Pani Skarbnik nie taka jest rola tych
urządzeń i stref. Pani Skarbnik poinformowała, że urządzenia te wprowadzono z myślą o prawidłowym
wykorzystaniu miejsc parkingowych cyt. „nie po to, żeby tutaj jakby łupić mieszkańców”. Pani Skarbnik
dodała, ze dochodowość tego systemu jest „żadna” ale należy utrzymywać parkometry ze względu na ich
funkcję w zakresie regulacji i rotacji miejsc parkingowych. Pani Skarbik poinformowała, że może
przygotować tego rodzaju zestawienie i ponownie podkreśliła, że cyt. „dochodowości tutaj nie ma żadnej”.
Radny Stanisław Wełniak zwrócił się z prośbą o opracowanie tego rodzaju zestawienia.
Radny Krzysztof Koronkiewicz poruszył sprawę dotyczącą Pani Jagodzińskiej i zgłoszonymi przez nią
pretensjami w związku z nachodzeniem przez Straż Miejską jej sklepu. Radny dodał, że Pani Jagodzińska
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jest zbulwersowana, ponieważ sprawa ta trwa już dwa tygodnie. W tym okresie Pani Jagodzińska miała
otrzymywać telefony, że ma nie zastawiać sprzedającego zniczy przy budynku jej sklepu. Radny dodał, że
sprawa ta została zgłoszona w interpelacjach. Radny poinformował, że był wyjaśnić tą sprawę w sklepie Pani
Jagodzińskiej i dodał, że wczorajsze najście było cyt. „apogeum wszystkiego, co możliwe jest ze strony
Straży Miejskiej”. Radny stwierdził, że Pani Jagodzińska została bardzo źle potraktowana przez Pana
Komendanta, który miał wykrzykiwać w sklepie przy sprzedawcach, pracownikach i dwóch dostawcach.
Radny dodał, że Pani Jagodzińska miała być straszona mandatami w związku z parkowaniem samochodu
przy jej budynku. Radny zaznaczył, że o ten teren, pomimo, że jest on miejski, najwięcej dba pani
Jagodzińska. Radny poinformował, że pani Jagodzińska kupiła ten teren, wybudowała pawilony handlowe
(w jednym prowadzi sklep, dwa kolejne są jeszcze nie wykończone), zatrudnia pracowników cyt.
„przyjeżdża jakiś Pan, nie wiem, czy ktoś jest z rodziny Pana Komendanta, czy ze znajomych. Ale zwykły
mały samochód bardzo im przeszkadza”. Radny stwierdził, że podejście Pana Komendanta do Pani
Jagodzińskiej było bulwersujące i dodał, że pani Jagodzińska była taką postawą zszokowana. Komendant
Straży Miejskiej, dodatkowo z opuszczoną maseczką, miał krzyczeć i nie dać dojść do głosu Pani
Jagodzińskiej. Radny zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej o wyjaśnienie powyższego postępowania
cyt. „tym bardziej, że wiem, że nie jest to po raz pierwszy takie nagabywanie Pani Jagodzińskiej”, ponieważ
w związku z okresem przed 1 Listopada są tam spory. Radny poinformował, że teren wokół sklepu jest
terenem parkingowym. Radny dodał, że pomimo, że są tam lokalizowane stoiska handlowe nie jest to jednak
typowe miejsce na handel. Natomiast typowe miejsce na handel posiada Pani Jagodzińska, płacąca niemałe
podatki i zatrudnia ludzi. Radny stwierdził, że ww. zachowanie się bez kultury powinien wyjaśnić Pan
Komendant. Radny dodał, że Pani Jagodzińska, mając świadków, chciała skierować tę sprawę do sądu.
Radny poinformował, że odnośnie tej sprawy rozmawiał z pracownikami sklepu i z jednym dostawcą, którzy
potwierdzili bardzo niekulturalny sposób odzywania się Pana Komendanta do Pani Jagodzińskiej. Radny
zadał pytanie, czy to jest rola Straży Miejskiej, żeby w taki sposób podchodzić do mieszkańców? Radny
dodał, że wcześniej były już składane skargi na Straż Miejską. Radny stwierdził, że być może sytuacja
pandemii wpływa na nerwowe zachowanie się ludzi ale jednak kultura powinna obowiązywać. Radny dodał,
że z informacji uzyskanych od Pani Jagodzińskiej dowiedział się, że sprawa ta ukaże się w gazecie. Radny
zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej o przedstawienie swojej wersji tego zdarzenia.
Zastępca Burmistrza podkreśliła, że w tego typu sprawach bardzo istotna jest rzetelność. Zastępca
Burmistrza dodała, że odbyła dzisiaj rozmowę z Panią Jagodzińską cyt. „zadzwoniła bardzo zdenerwowana.
Natomiast rozstałyśmy się w wielkiej przyjaźni”. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że sesja nie jest dobrym
miejscem na podejmowanie rozstrzygnięć w tej sprawie i dodała, że w zasadzie radny Krzysztof
Koronkiewicz wydał już właściwie wyrok na Pana Komendanta. Zastępca Burmistrza poinformowała, że
zwróciła się do Pani Jagodzińskiej o złożenie skargi na piśmie. Ponadto w tej sprawie będzie można
wykorzystać zapis z monitoringu sklepu. Zastępca Burmistrza zaproponowała załatwienie tej sprawy w
sposób cywilizowany i właściwy. W ocenie Zastępcy Burmistrza nie jest rozsądnym ani właściwym
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„stawianie pod ścianą Pana Komendanta na podstawie przekazu z drugiej ręki”. Zastępca Burmistrza
stwierdziła, że jeżeli sprawa okaże się tak poważna, jak przedstawił ją radny, to może ona stać się
przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zastępca Burmistrza zwróciła się z prośbą,
aby w sposób zaprezentowanych przez radnego tego typu spraw nie załatwiać.
Radny Krzysztof Koronkiewicz cyt. „Pani teraz chyba sobie żartuje. Pani chce to, co zamiatać pod dywan”.
Radny stwierdził, że na temat tego rodzaju spraw tj. jak działa Urząd Miejski i jego pracownicy należy
rozmawiać właśnie na forum, a nie „ukrywać” tego typu sprawy. Radny dodał, że Zastępca Burmistrza nie
ma racji twierdząc, że stawia kogoś pod murem, ponieważ chciałby poznać wersję drugiej strony. Radny
poznał tylko wersję jednej strony m.in. z informacji uzyskanych od pracowników sklepu i osoby postronnej,
którą jest dostawca sklepu. Radny stwierdził, że nie można cyt. „chować pod dywan waszego stosunku do
mieszkańców, bo to nie jest po raz pierwszy narzekanie”. Radny powtórzył, że sesja nie jest właściwym
miejscem na rozmowę na temat tego rodzaju spraw, ponieważ społeczeństwo ma prawo wiedzieć, jak
wygląda praca Urzędu. Radny dodał, że wynagrodzenia pracowników Urzędu pochodzą ze środków
publicznych. Radny poinformował, że będzie tą sprawę nagłaśniał.
Komendant Straży Miejskiej odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicz. Komendant
Straży Miejskiej wyraził zdziwienie, że radny po wysłuchaniu tylko jednej strony zarzuca mu niestosowane
zachowanie się wobec Pani Jagodzińskiej. Komendant Straży Miejskiej podkreślił, że o ww. sprawie radny z
nim nie rozmawiał. Komendant Straży Miejskiej poinformował, że spór, który toczy się w rejonie cmentarza
jest ewidentnie nastawiony na konkurencję pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi handel zniczami i
wiązankami cyt. „to jest konkurencja, i jedna drugą zwalcza”. Komendant Straży Miejskiej odniósł się do
informacji podanej przez radnego, że Straż Miejska nachodzi codziennie Panią Jagodzińską. Komendant
Straży Miejskiej poinformował, że ostatnią rozmowę przeprowadził z Panią Jagodzińską w lipcu lub sierpniu
2020 r. Komendant Straży Miejskiej dodał, że w sprawie chodziło o to, że na prośbę Pani Jagodzińskiej i
Pana, który tam handluje obok sklepu Pani Jagodzińskiej, na ich wyraźną prośbę doprowadził do spotkania
tych dwóch zwaśnionych stron po to, aby ustalić pewną zasadę korzystania z tego terenu tzn. o
pozostawienie 3-metrowego pasa, który miał służyć tylko i wyłącznie do zaopatrzenia sklepu Pani
Jagodzińskiej. Obie strony miały nie zastawiać tego pasa. Komendant Straży Miejskiej podkreślił, że od
lipca-sierpnia 2020 r. w tej sprawie nie wpłynęła żadna skarga żadnej ze stron. Komendant Straży Miejskiej
przyznał, że powyższe uzgodnienia miały charakter ustny i podkreślił, że zarówno Pani Jagodzińska, jak i
Pan tam handlujący wyrazili wolę stosowania się do tych postanowień. Komendant Straży Miejskiej dodał,
że ww. uzgodnienia były respektowane, dlatego był bardzo zdziwiony, że po tak długim okresie cyt. „coś się
stało. Nie wiem co się stało. Ale podejrzewam, że chodzi tylko i wyłącznie o konkurencję”, że Pani
Jagodzińska zaczęła parkować samochód w tym miejscu zrywając postanowienia wcześniejszych ustnych
uzgodnień. Następnie Komendant Straży Miejskiej odniósł się do swojego nagannego zachowania
przedstawionego w wypowiedzi radnego. Komendant Straży Miejskiej poinformował, że w czasie tej
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rozmowy podniósł głos, który był efektem wypowiedzi skierowanej pod jego adresem przez Panią
Jagodzińską.
Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że strażnik miejski, Pan Marek Narloch, wydzwania do
Pani Jagodzińskiej i straszy ją mandatami w związku z parkowaniem w przedmiotowym miejscu. Radny
dodał, że w tym miejscu nie ma strefy handlu. Teren przy cmentarzu jest strefą parkingową. Teren od strony
budynku, w którym jest zlokalizowany sklep Pani Jagodzińskiej w okresie 1 Listopada, czy większych
pogrzebów jest miejscem parkingowym. Sprawa zajmowania miejsca pod stoiska handlowe, czy jako
miejsce parkingowego jest przedmiotem dogadywania się pomiędzy handlującymi a kierowcami. Zdaniem
radnego Pan, który handluje na przedmiotowym terenie nie może posiadać większych praw od człowieka,
który kupił ziemię i postawił budynek, wyłożył niesamowite pieniądze dla miasta, zatrudnia ludzi. Radny
stwierdził, że nie może powstawać sytuacja, że przy ścianie sklepu Pani Jagodzińskiej jest postawiony
stragan. Pani Jagodzińska ma prawo postawić przy swoim zakładzie pracy auto, tym bardziej, że teren ten
nie jest strefą zieloną, ponieważ miasto nie zadbało o posadzenie tam trawnika i jakby nie Pani Jagodzińska
cyt. „to tam by był tam smród, brud i ubóstwo”. Zdaniem radnego Pani Jagodzińska ma prawo, w czasie
kiedy nie ma dostawcy, postawić tam swój samochód. W przeciwnym razie należy tam postawić znak zakazu
postoju.
Zastępca Burmistrza zwróciła się do Przewodniczącego z prośbą o zachowanie powagi Rady i podkreśliła,
że obecnie odbywa się sąd, a radny Krzysztof Koronkiewicz już wszystko wie w tej sprawie. Zdaniem
Zastępcy Burmistrza tego rodzaju wypowiedzi, w jej odczuciu, godzą w powagę Rady.
Komendant Straży Miejskiej ponownie poinformował, że w sprawie przedmiotowego terenu miały miejsce
ustne uzgodnienia, że miejsce to nie będzie zajmowane ani przez Panią Jagodzińską, ani przez handlującego
tam Pana. Komendant Straży Miejskiej potwierdził, że jest tam „klepisko” i dodał, że nie jest to miejsce
parkingowe, tylko teren ten jest pasem drogowym. Nie ma wyznaczonego na tym terenie parkingu, co nie
oznacza, że nie można na tym terenie parkować pojazdami. Komendant Straży Miejskiej poinformował, że
po wczorajszej rozmowie z Panią Jagodzińską stwierdził, że skoro Pani Jagodzińska nie dotrzymała ustaleń
poczynionych w miesiącu lipcu czy sierpniu 2020 r., to w tej chwili to miejsce jest tak, jak być powinno
miejscem ogólnodostępnym i parkować na nim może każdy. Komendant Straży Miejskiej ponownie
stwierdził, że podłożem tego konfliktu nie jest miejsce parkingowe, tylko zastawianie dojścia do sklepu z
jednej strony, a z drugiej strony zasłanianie stoiska handlowego Pana handlującego obok sklepu. Komendant
Straży Miejskiej nie zgodził się ze stwierdzeniem radnego, że teren ten nie jest targowiskiem, ponieważ
zgodnie z obowiązującymi przepisami targowiskiem jest każde miejsce, w którym prowadzony jest handel.
To, że na terenie miasta są wyznaczone miejsca pod targowiska przy ul. Sienkiewicza i na Pl. Paderewskiego
wcale nie oznacza, że targowiskiem nie jest to miejsce, gdzie prowadzony jest handel m.in. przy cmentarzu,
czy w innych miejscach prowadzenia handlu. Komendant Straży Miejskiej dodał, że w polskim prawie nie
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ma definicji „targowiska”. Jedyna definicja „targowiska” znajduje się w ustawie o opłatach i podatkach
lokalnych, którą Komendant wyżej przytoczył.

Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie, czy jest zabronione parkowanie na tym miejscu?
W odpowiedzi Komendant Straży Miejskiej poinformował, że na tym nieutwardzonym miejscu nie jest
zabronione parkowanie, ale zgodnie z ww. umową Pani Jagodzińska i Pan tam handlujący nie mieli
korzystać z tego miejsca. Komendant Straży Miejskiej podkreślił, że powyższa umowa była dobrą wolą obu
stron.
Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że jeżeli nie jest zabronione, to jest dozwolone i Pani
Jagodzińska ma tam prawo parkować swój samochód i cyt. „Pan nie będzie tam rządził”.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do Komendanta Straży Miejskiej w Złotowie.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie
bezpieczeństwa w mieście Złotowie za rok 2020” została przyjęta przez Radę.

Punkt 8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2020 roku
oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2021
Radni otrzymali „Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2020
roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2021” w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w
Złotowie. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Roman Głyżewski poinformował, że MOPS w Złotowie jest jednostką, która ma coraz więcej zadań
do realizacji. Radny nie zgłosił uwag do działalności jednostki i złożył podziękowania pracownikom ośrodka
za wkład w istotną i ważną pracę dla miasta w zakresie udzielania pomocy najbardziej potrzebującym
mieszkańcom. Radny zgłosił sprawę w zakresie struktury organizacyjnej jednostki. Radny poinformował, że
obecnie w jednostce jest zatrudnionych 24 pracowników. Radny dodał, że ośrodek w 2020 r. w zakresie
realizacji swoich zadań dysponował kwotą 34,9 mln zł. Radny poinformował, że na posiedzeniu komisji
przedstawił sprawę dotyczącą struktury organizacyjnej, ponieważ z mocy prawa powinno być 9
pracowników socjalnych, a jest ich tylko 8. Radny podkreślił, że powyższa uwaga jest przedstawiana w
każdej kontroli ośrodka. Radny dodał, że obecnie obowiązkowo w ośrodku powinno być 9 pracowników
socjalnych. Radny złożył propozycję w sprawie reorganizacji struktury kierownictwa i nadzoru nad
jednostką, która ma wpływ na jakość wykonywania zadań przez ośrodek poprzez utworzenie 1 lub 2 etatów
stanowisk kierowniczych.
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Zastępca Burmistrza poinformowała, że w powyższej sprawie wypowiedział się Burmistrz podczas
posiedzenia komisji stałych. Burmistrz w swojej wypowiedzi odniósł się do wysokiego poziomu wydatków
na pomoc społeczną udzielaną w gminie. Wydatki te są znacząco wyższe w porównaniu np. do grupy 100
gmin, z którymi miasto było porównywane w ramach opracowywania wniosku do Funduszy Norweskich. Z
tego materiału wynika, że liczba osób korzystających w mieście z pomocy społecznej jest znacząco większa
i tym samym środki przeznaczane na pomoc są znacząco większe.
Zastępca Burmistrza podkreśliła, że pracownicy socjalni są mocno obciążeni, jest to trudna praca. Zastępca
Burmistrza zwróciła uwagę, że środki znajdujące się w dyspozycji MOPS w Złotowie na świadczenia
społeczne to kwota 34 mln zł i zwiększanie tych środków jest w jej ocenie mało racjonalne. Zastępca
Burmistrza stwierdziła, że być może środki te należy inaczej przekierowywać. Zastępca Burmistrza
zaznaczyła, że jedną z form odciążenia systemu pomocy socjalnej były proponowane przez Urząd elementy
ekonomii społecznej np. Centrum Integracji Społecznej oraz spółdzielnia socjalna. Zdaniem Zastępcy
Burmistrza tego rodzaju działania odciążyłoby nasz system nie tylko w zakresie wydatkowanych środków
ale także jeżeli chodzi o odciążenie pracowników socjalnych.
Pani Skarbnik odniosła się do dyskusji w powyższym temacie przeprowadzonej na posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Pani Skarbnik poinformowała, że dotacja na funkcjonowanie MOPS w
Złotowie w 2020 r. wyniosła 216.190,00 zł, natomiast koszty utrzymania wyniosły 1.103.045,00 zł. Tym
samym do samego funkcjonowania jednostki miasto Złotów dołożyło 885.785,00 zł. Pani Skarbnik dodała,
że jest to duża kwota. Pani Skarbnik poinformowała, że w przypadku przekazania dodatkowych środków
należy wskazać źródło finansowania, z którego te środki mogłoby zostać przekazane z budżetu na
zwiększenie dotacji dla MOPS w Złotowie.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. sprawozdania. „Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotowie z działalności w 2020 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2021” zostało
przyjęte przez Radę.
Punkt 9. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2020”
Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na lata 2014-2020” w materiałach dot. XXVIII
sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu komisji stałych Rady
Miejskiej w Złotowie.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Miasto Złotów na
lata 2014-2020” zostało przyjęte przez Radę.
26

Protokół Nr XXVIII.2021 z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2021 r.

Punkt 10. Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku
Radni otrzymali „Informację w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku” w
materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu
komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Roman Głyżewski ocenił nadesłany materiał jako przygotowany profesjonalnie, szeroko z
uwzględnieniem wszystkich spraw technicznych. Radny poprosił o przedstawienie informacji w zakresie
realizacji zadania w kwocie 300 tys. zł na podłączenie 2 czy 3 budynków miejskich do sieci ciepłowniczej
oraz na temat opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na budowę ul. Witosa, Kresowiaków oraz
parking przy SP Nr 3 w Złotowie. Radny poprosił również o przedstawienie informacji w zakresie realizacji
zadania przebudowy ul. Zamkowej m.in. w sprawie 50% dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie, Pan Jarosław Bobek (dalej:
„Kierownik MZGL”) poinformował, że wczoraj odbyły się rozmowy z przedstawicielami firmy Engie,
którzy zlecili geodecie mapy do opracowania. Po ich opracowaniu zostanie ustalona kolejność realizacji
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków miejskich przy ul. Domańskiego, Piotra Skargi,
Grochowskiego. W zależności od wskazanej lokalizacji MZGL będzie mogło uruchomiać dla danego punktu
dokumentację. Kierownik MZGL zwrócił uwagę, że część terenu miasta jest objęta ochroną archeologiczną
np. przygotowanie inwestycji przy ul. Piotra Skargi będzie trwało dłużej ze względu na konieczność
dokonania uzgodnień z konserwatorem zabytków. Kierownik MZGL poinformował, że wczoraj Engie
jeszcze nie otrzymało ww. map. Kierownik MZGL dodał, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami
firmy i gdy tylko otrzyma w tej sprawie nowe informacje przekaże je radnemu.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że tak jak przedstawił to Burmistrz na posiedzeniu komisji stałych,
pierwszeństwo mają inwestycje, które będą wymagały najwięcej czasu na ich realizację. Tym samym w
otrzymanym przez radnych materiale nie ujęto zadań, które jeszcze nie zostały rozpoczęte. Do tej grupy
zadań należy parking przy SP nr 3 oraz ul. Kresowiaków. Te zadania mogą jeszcze z realizacją poczekać z
uwagi m.in. na moce przerobowe Urzędu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w przypadku rozpoczęcia
realizacji zadania przy ul. Kresowiaków dzisiaj zostały podpisane informacje do właścicieli działek przy tej
ulicy o przewidywanych podziałach nieruchomości. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że na ul. Kresowiaków
miasto nie posiada odpowiedniej szerokości przewidywanego pasa drogowego, wzdłuż drogi istnieją
fragmenty będące własnością prywatną. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w przypadku realizacji
inwestycji przy ul. Zamkowej oficjalna informacja mówi o zakwalifikowaniu przez wojewodę zadania do
dofinansowania i przesłaniu listy z wytypowanymi zadaniami do premiera. Natomiast nieformalne
informacje, które Burmistrz otrzymał na początku marca br. podczas spotkania z samorządowcami i
przedstawicielami ministerstwa, mówią o tym, że miasto powinno otrzymać tą dotację. Zastępca Burmistrza
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podkreśliła, że żadnych oficjalnych informacji na ten temat Urząd nie otrzymał.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja w zakresie zaawansowania i realizacji
inwestycji miejskich w 2021 roku” została przyjęta przez Radę.
Przewodniczący o godz. 17.30 zarządził 10 minutową przerwę, O godz. 17.40 Przewodniczący wznowił
obrady informując, że głos w sprawie „Informacji w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji
miejskich w 2021 roku” zabierze radny Stanisław Wełniak. Z powodów problemów technicznych radny
Stanisław Wełniak nie zabrał głosu. Przewodniczący zaproponował zabranie głosu przez radnego w
powyższej sprawie w punkcie obrad „Sprawy różne i zapytania uczestników sesji”. Radny Stanisław
Wełniak wyraził zgodę na ww. rozwiązanie.

Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotów
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Złotów w materiałach dot.
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady
Miejskiej w Złotowie.
Radna Mariola Wegner poprosiła o ponowne przedstawienie wyjaśnień dot. ww. projektu uchwały, które
zostały przedstawione przez Burmistrza na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Radna
dodała, że ww. wyjaśnień na posiedzeniu nie słyszała z uwagi na zdalne połączenie się już po wypowiedzi
Burmistrza w tej sprawie i dlatego wstrzymała się od głosu w sprawie zaopiniowania ww. projektu uchwały.
Radna poinformowała, że zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej, która połączy ścieżkę z Nowin z ul.
Jastrowską” będące przedmiotem ww. projektu uchwały zostało zgłoszone do budżetu przez Klub radnych
„Zadbajmy o Złotów”. Radna dodała, że zgłaszając to zadanie do realizacji w br. roku radni z ww. klubu byli
przekonani, że teren, na którym jest zlokalizowana ww. inwestycja należy do Gminy Miasto Złotów. Radna
zdała pytanie o przyczyny nie zrealizowania tego zadania w pełnym zakresie przez Gminę Złotów. Radna
stwierdziła, iż jest to dla niej dziwna sytuacja.
Zastępca Burmistrza stwierdziła, że jest to rzadka sytuacja i w tym zakresie zgadza się z radną. Zastępca
Burmistrza poinformowała, że już podczas zgłaszania tego zadania do wykonania strona urzędowa
podkreślała, że zadanie to nie powinno znaleźć się w budżecie miasta Złotowa właśnie z uwagi na fakt, że
miejsce jego realizacji znajduje się na terenie Gminy Złotów. Zastępca Burmistrza wyraziła zrozumienie dla
uzasadnienia realizacji tej inwestycji w kontekście połączenia tej ścieżki, jej ciągłości i dodała, że radni
wiedzieli o tej sytuacji w zakresie struktury własnościowej terenu tj. 7 m należy do Gminy Miasto Złotów a
ponad 150 m do Gminy Złotów. Zastępca Burmistrza poinformowała, że ww. sytuacja nastręcza bardzo
wiele problemów prawnych. Sprawa ta została przedyskutowana z Panią Skarbnik i radcą prawnym Urzędu
Miejskiego w Złotowie w celu znalezienia rozwiązania pozwalającego na zrealizowanie tego zadania,
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zgodnie z wolą radnych. Gmina nie może realizować żadnych zadań poza swoimi granicami, tym samym
jedynym prawnym rozwiązaniem jest wariant zaproponowany w projekcie uchwały tzn. przekazanie
środków zapisanych przez radnych w budżecie Gminy Miasto Złotów Gminie Złotów w celu wykonania
tego zadania. Zastępca Burmistrza dodała, że możliwy jest również wariant, w którym obie gminy podpiszą
porozumienie i ostatecznie realizacja będzie leżała po stronie miasta, natomiast finansowanie tego zadania
będzie pochodziło z budżetu Gminy Złotów. Zastępca Burmistrza poinformowała, że przedstawiony projekt
uchwały jest początkiem powyższej procedury.
Radny Stanisław Wełniak odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza stwierdził, że cyt. „jak zwykle
u Was to, najczęściej są winni cykliści i rowerzyści”. Radny zaznaczył, że był przekonany, że teren
inwestycji znajduje się po stronie Gminy Miasta Złotów a nie Gminy Złotów. Radny dodał, że z powyższego
błędu nikt go nie wyprowadził, więc wniosek w sprawie realizacji tego zadania został złożony do projektu
budżetu. Radny zwrócił uwagę, żeby teraz nie mówić, iż radni zgłaszający ten wniosek wiedzieli, że jest to
teren miasta. Według radnego miasto Złotów jest wprost przez Gminę Złotów „wykorzystywane”. Radny
dodał, że miasto finansuje zadania nie patrząc na koszty i finanse gminy jak np. most dla jednego rolnika we
wsi Blękwit, czy realizowanie zadania zasypania wiaduktu z uwagi, iż 2 czy 3 rolników z Blękwitu 2 razy do
roku jedzie na swoje pola pod Klukowo itd. Radny zaproponował zestawić powyższe z tym, co jest
oczekiwane przez radnych od Gminy Złotów tzn. doprowadzenia na swoim terenie do granicy miasta
brakującego odcinka chodnika. Radny stwierdził, że nie ma możliwości, aby Burmistrz w tej sprawie
dogadał się z Wójtem w celu realizacji tego zadania. W ocenie radnego jest to indolencja całego Urzędu i
Burmistrza przede wszystkim, ponieważ cyt. „Wójt Lach wykorzystuje, nie powiem dobroć, ale po prostu
nieudolność miasta i Burmistrza, wykorzystuje wielokrotnie”. Radny dodał, ze w przypadku podziału czy
rozszerzenia granic miasta, ze strony Gminy Złotów jest stale blokada cyt. „ściana”. Nie ma możliwości
zawarcia jakiegokolwiek porozumienia np. w sprawie przejęcia części terenu oczyszczalni dla miasta.
Zdaniem radnego Gmina Miasto Złotów jest cyt. „dobrym wujkiem w stosunku do Gminy spełniając
wszystkie jej życzenia i wymagania”. Zdaniem radnego miasto będzie kolejny raz dofinansowywać zadania
na terenie Gminy Złotów za totalne nieporozumienie. Radny podkreślił, że ww. zadanie zostało zgłoszone
przez ludzi korzystających z tej ścieżki i zadanie to powinno zostać wykonane, aby ich nie zawieść. Radny
dodał, że nie jest autorem tego pomysłu. Zdaniem radnego, Urząd powinien wystąpić oficjalnie do Gminy
Złotów, aby zadanie sfinansowała we własnym zakresie. Radny stwierdził, że w przeciwnym wypadku jest
gotów pójść na sesję Rady Gminy Złotów i cyt. „powiedzieć co na ten temat myślę”.
Radny Stanisław Wełniak nawiązał do tematu ul. Kresowiaków podjętego w poprzednim punkcie tj.
„Informacji w zakresie zaawansowania i realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku”. Radny uważa, że
należy zastanowić się nad powrotem do pierwotnych rozstrzygnięć w tej sprawie jeżeli chodzi o miejscowy
plan zagospodarowania na tym terenie, ponieważ zdaniem radnego, jest zbyt wiele problemów do
rozwiązania, zarówno formalnych związanych m.in. z szerokością pasa drogowego jak i innych zamiarów
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właściciela nieruchomości przebiegającej obok drogi, który nie chce zawrzeć ugody z miastem. Radny dodał,
że po drugiej stronie planowanej drogi należy przejąć część terenu z ogródków działkowych, gdzie będzie
opór tych działkowców. Radny zaproponował rozważenie dokonania zmiany planu i wyłączyć tą planowaną
drogę jako „miejską”, zmienić jej status na „drogę wewnętrzną” i cyt. „niech przyszli inwestorzy się o to
martwią”. Radny poinformował, że chodzi o wyłączenie odcinka od ul. Leśnej do wysokości prawie ul.
Witosa jako drogi miejskiej i określić jako drogę wewnętrzną i pozostawić ten stan rzeczy przyszłym
inwestorom. Tym samym miasto, zdaniem radnego, pozbyłoby się kosztów i problemów formalnych a
sprawa mogła być realizowana, pomimo konieczności związanej z upływem czasu na działania związane ze
zmianą m.p.z.p. W ocenie radnego warto zastanowić się nad zaproponowanym rozwiązaniem z uwagi na
problemy własnościowe, jak i również ze względu na sprawę odwodnienia tego terenu i infrastruktury na ul.
Kresowiaków.
Radny Stanisław Wełniak zadał pytanie o lokalizację podanej w „Informacji w zakresie zaawansowania i
realizacji inwestycji miejskich w 2021 roku” liczby 73 miejsc parkingowych planowanych do wykonania
przy ul. Szpitalnej. Radny ocenił wykonanie planowanych przy tej ulicy chodników o szerokości 1,5 - 2 m
jako co najmniej wątpliwe z uwagi na dużą częstotliwość ruchu pieszego na tym terenie oraz jego duże
zurbanizowanie. Tym samym w ocenie radnego, chodnik o szerokości 2 m będzie zdecydowanie za wąski.
Radny zadał pytanie, czy powyżej przytoczone dane nie są pomyłką w ww. informacji, ponieważ w
przeciwnym przypadku uważa to za błąd. Radny zgłosił uwagę techniczną dot. wykonania miejsc
parkingowych przy ul. Szpitalnej. Zdaniem radnego powinno się zmienić materiał z kostki brukowej na
asfalt m.in. z uwagi na problem z plamami po olejach z zaparkowanych pojazdów. Następnie radny
poinformował, że Rada podjęła uchwałę o wybudowaniu ronda przy ul. Boh. W-tte - Nieznanego Żołnierza
bez parkingów, tymczasem ogłoszony przetarg na realizację tego zadania obejmuje wybudowanie parkingów.
Radny stwierdził, że w związku z powyższym zabraknie kilkuset tys. zł na wykonanie tej inwestycji. Radny
zadał pytanie, czy zakres tego zadania został rozszerzony bez zgody Rady, ponieważ w budżecie było
zapisane zadanie budowy ronda bez parkingów? Radny dodał, że w ww. informacji są podane kwoty
uzyskane w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, natomiast brak jest danych co do wysokości ofert nadzoru.
Zastępca Burmistrza w sprawie ul. Kresowiaków poinformowała, że dywagacje przedstawione przez
radnego w jego wypowiedzi były analizowane w 2016 r. Wówczas po ustaleniu, że droga jest za wąska
zwrócono się m.in. do Pani Kopickiej o opinię w sprawie możliwości zawężenia tej drogi. W tej sprawie
została wydana opinia negatywna. Jednym z powodów jest możliwość pełnienia przez ul. Kresowiaków roli
obwodnicy Złotowa. Na terenie należącym do Gminy Złotów jest procedowany plan, który przewiduje
przedłużenie części ul. Kresowiaków w celu „okrążenia” miasta i możliwości dojechania do drogi na
Radawnicę. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że jest to pierwszy powód, dla którego zwężanie tej drogi jest
nierozsądne. Po drugie, jest to teren systematycznej rozbudowy i tych inwestycji będzie coraz więcej i
zwężenie tej drogi będzie nierozsądne z uwagi na powstanie „wąskiego gardła”. Z powyższych powodów w
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2016 r. zapadła decyzja w sprawie podjęcia działań w kierunku budowy tej drogi w odpowiednim
standardzie. Zastępca Burmistrza poinformowała, że jest kilku właścicieli nieruchomości, którzy
sprzeciwiają się przejęciu ich działek pod poszerzenie pasa drogowego i dodała, że tego rodzaju rozmowy
były prowadzone w 2016 r. i wówczas raczej była zgoda odnośnie takiego działania. Zastępca Burmistrza
stwierdziła, że sytuacja właścicieli, którzy sprzeciwiają się ww. rozwiązaniu również ulega zmianie m.in. z
uwagi na sprzedaż przez powiat złotowski terenów po drugiej stronie tej drogi i intensywne zabudowywanie
tego obszaru. W związku z powyższym właściciele zmieniają swoje poprzednie nastawienie, ponieważ mogą
zrobić dobry interes sprzedając swoje grunty pod budownictwo. Zastępca Burmistrza poinformowała, że
została wszczęcia procedura wywłaszczenia w stosunku do części nieruchomości niezbędnych do budowy
drogi. Zastępca Burmistrza dodała, że zgodnie z planami z 2016 r. do budowy tej drogi zostaną
wykorzystane w największym zakresie fragmenty działek miejskich w związku z czym ta droga nie będzie
miała prostego przebiegu. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że w wyniku podjętych przez miasto działań
powinien powstać drożny szlak komunikacyjny uwzględniający wszystkie potrzeby, w tym potrzeby
rozwijającego się budownictwa. Ponadto droga ta pozwoli w części odciążyć centrum miasta. Następnie
Zastępca Burmistrza odniosła się do już wcześniej sygnalizowanego przez siebie problemu z odwodnieniem
tego terenu. Zastępca Burmistrza poinformowała, że MZWiK znalazł sposób na częściowe odwodnienie tego
terenu. Zastępca Burmistrza dodała, że nie całego terenu z uwagi na występujące tam trudne warunki
glebowe.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że MWZiK planuje odwodnienie od strony ul. Leśnej, w

szczególności obszaru należącego do starostwa w kierunku do osadnika przy ul. Jastrowskiej. Zastępca
Burmistrza dodała, że być może powyższe rozwiązanie spowoduje częściowe odwodnienie przedmiotowego
terenu. Kolejnym planowanym rozwiązaniem w kierunku uregulowania stosunków wodnych na tym terenie
jest zwiększenie średnicy istniejących rur i dociągnięcie kanalizacji deszczowej do tego ostatniego odcinka
pomiędzy ul. Witosa a wjazdem na ul. Kresowiaków.
Zastępca Burmistrza zapowiedziała zweryfikowanie danych w odniesieniu do ul. Szpitalnej, obecnie nie
jest w stanie stwierdzić, czy jest to błąd. Zastępca Burmistrza dodała, że na ul Szpitalnej zostanie
zastosowana zmiana sposobu parkowania, z obecnego wzdłuż tej ulicy na prostopadłe, co zwiększy znacząco
liczbę miejsc do parkowania. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w przypadku budowy ronda przy ul.
Boh. W-tte i Nieznanego Żołnierza, to w grę wchodzi tylko najbliższe otoczenie tej inwestycji wraz z
wykonaniem miejsc parkingowych usytuowanych prostopadle do jezdni. Zastępca Burmistrza dodała, że w
przypadku ww. zadania wystąpiła konieczność zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację
tej inwestycji, o czym będzie mowa w punkcie dot. wprowadzenia zmian do budżetu.
Zastępca Burmistrza odniosła się do sprawy będącej przedmiotem ww. projektu uchwały tzn. budowy
odcinka ścieżki przy ul. Jastrowskiej. Zastępca Burmistrza wyraziła zdziwienie i niezrozumienie logiki w tej
sprawie zastosowanej przez radnego Stanisława Wełniaka w jego wypowiedzi. Zastępca Burmistrza
poinformowała, że zadanie zostało zgłoszone do budżetu przez radnych z Klubu „Zadbajmy o Złotów”.
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Zastępca Burmistrza dodała, że część radnych mogła nie wiedzieć, że teren zgłoszonej inwestycji znajduje
się w granicach Gminy Złotów, jednak jej zdaniem można było to sprawdzić i dodała, że wydaje jej się, że
sama w czasie prac na projektem budżetu tę informacja podniosła tzn. że ta ścieżka znajduje się na terenie
Gminy. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że Urząd „stanął na głowie”, aby to zadanie zrealizować zgodnie z
wolą radnych, którzy uznali to zadanie za ważne do wykonania w br. Zastępca Burmistrza poinformowała,
że można to zadanie zrealizować w powyżej opisany sposób. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że cyt.
„mówienie o tym, że jest to oczywiście wina Burmistrza, bo źle negocjuje z Gminą, bardzo mi przypomina
postawę, że wszystko jest winą Tuska”. W ocenie Zastępcy Burmistrza takie stawianie tej sprawy nie jest
sprawiedliwe. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w dniu jutrzejszym odbywa się sesja Rady Gminy
Złotów i jest okazja dla radnego Stanisława Wełniak dla lobbowania za przejęciem tego zadania przez Gminę
Złotów, co nie byłoby złym rozwiązaniem. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że najprawdopodobniej radny
usłyszałby od radnych Gminy Złotów, że ich stanowisko jest odmienne od prezentowanego przez radnego.
Radni Gminy Złotów uważają, że zrobili dużo dla miasta jak ścieżka na Nowiny, czy w stronę Stawnicy,
zainwestowali w przedsięwzięcia służące ewidentnie miastu, a miasto Złotów dla Gminy Złotów zrobiło
niewiele. Zastępca Burmistrza dodała, że cyt. „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”.
Radny Henryk Golla odniósł się do projektu ww. uchwały. Radny poinformował, że zagłosuje za jej
przyjęciem. Radny stwierdził, że nie podziela do końca zdania Zastępcy Burmistrza odnośnie ścieżki do
Nowin i Stawnicy, ponieważ w przypadku wykonania ścieżki do Stawnicy, to była prośba o pomoc
finansową miasta w pokryciu przynajmniej połowy budowy tej ścieżki. Pomoc ta nie została przyznana, a
Gmina Złotów wykonała zadanie samodzielnie. Zdaniem radnego można się zwrócić do Wójta i Rady
Gminy Złotów z prośbą w sprawie dofinansowania tej inwestycji w połowie lub 1/3 kosztów zasypania
wiaduktu W-3, który nie jest ujęty w tegorocznym budżecie. W ocenie radnego Gmina Złotów tak wiele nie
zrobiła dla Złotowa, zdaniem radnego tego nie widać bynajmniej.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zgłosił prośbę w imieniu Klubu radnych „Połączył nas Złotów” o 5
minutową przerwę przed przystąpieniem do głosowania nad ww. projektem uchwały.
Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka w sprawie budowy
ścieżki na terenie Gminy Złotów. Radny wyraził zdziwienie, że radni z Klubu „Zadbajmy o Złotów” nie
wiedzieli, że teren inwestycji należy do Gminy Złotów. Radny poinformował, że ogródki działkowe znajdują
się na terenie Gminy, więc jest logiczne, że teren znajdujący się przed ogródkami również znajduje się w
granicach Gminy Złotów. Radny podkreślił, że nie jest wskazane publiczne zaognianie czy krytykowanie
wzajemnych relacji z Gminą Złotów, jeżeli mają się odbyć rozmowy w sprawie przejęcia terenów Gminy
potrzebnych do rozwoju miasta.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że granica pomiędzy Gminą Miasto Złotów a Gminą Złotów w
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tym miejscu nie jest równoległa do ul. Jastrowskiej. Od strony ul. Witosa granica znajduje się dalej, za
ostatnim zabudowaniem. Natomiast w przypadku ogródków działkowych to granica przebiega bliżej. Radny
stwierdził, że jeżeli ktoś wie, że granica kończy się po prawej na ostatniej zabudowie, to dochodzi do
wniosku, że jest to teren miejski. Jest to kwestia 50 m. Granica nie przebiega tam w linii prostej. Radny
poinformował, że zdawał sobie sprawę, że jest to na pewno teren miasta.
Przewodniczący o godz. 18.10 ogłosił 5 minutową przerwę. Przewodniczący o godz. 18.20 wznowił
obrady sesji.
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 3 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i
Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały 3 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Złotów. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok
Radni otrzymali projekt w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok w materiałach
dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady
Miejskiej w Złotowie.
Radny Stanisław Wełniak wyraził zdziwienie, że nie minął jeszcze pierwszy kwartał realizacji budżetu a
już dokonywane są tak istotne zmiany jak np. 800 tys. zł w dochodach z udziałów w podatku CIT. Radny
zadał pytanie, czy wcześniej nie było wiedzy na temat kształtowania się tych dochodów w tym roku,
ponieważ ma to wpływ również na procedowanie projektu budżetu. Radny poinformował, że były problemy,
co zgłaszała również Pani Skarbnik, w zakresie relacji dochodów bieżących i wydatków bieżących, a kwota
800 tys. zł ma istotne znaczenie w tej sprawie. Radny poinformował, że tego rodzaju zmiana nie jest
pierwszym tego typu przypadkiem, ponieważ na pierwszej sesji Rady w lutym ub. roku dokonano zmiany w
zakresie dochodów z nieruchomości o kwotę ok. 300 tys. zł. Radny stwierdził, że jest to taka polityka
kształtowania budżetu w celu uzyskania oszczędności (cyt. „zaskórniaków”). Zdaniem radnego tego rodzaju
działania nie powinny być stosowane. Radny poinformował, że obecny budżet jest bez deficytu i w zawiązku
z tym przypomniał o sporach w czasie prac nad projektem tegorocznego budżetu w sprawie przyznania przez
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Burmistrza dodatkowych 500 tys. zł do wkładu finansowego na rzecz MZWiK w związku z realizacją przez
tą spółkę inwestycji. Radny dodał, że zwracał uwagę w sprawie zaciągania kredytu w celu pokrycia deficytu
roku ubiegłego, że nadwyżka budżetowa, która wystąpi pozwoli na sfinansowanie wydatków roku ubiegłego
jak i pozwoli na spokojne wejście w 2022 r. Radny stwierdził, że Burmistrz oraz Pani Skarbnik mieli
odmienne zdanie na ten temat. Zdaniem radnego nie mieli racji, ponieważ obecnie tegoroczny deficyt będzie
w całości finansowany z ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków roku ubiegłego, a
deficyt wynosi zero. W ocenie radnego dyskusja toczona w tym zakresie podczas uchwalania budżetu i
argumenty przedstawiane przez Panią Skarbnik i Burmistrza były cyt. „niewiele warte”.
Następnie radny Stanisław Wełniak poinformował o zgłoszeniu wniosków do ww. projektu uchwały.
Radny przypomniał, że jednym z wniosków zgłaszanych przez radnych 2 lata temu podczas prac nad
projektem budżetu na rok 2020 była propozycja wykreślenia upoważnieniem Burmistrza do dysponowania
funduszem płac. W projekcie budżetu na rok 2021 takiego zapisu nie było. Radny poinformował, że obecnie
jest wprowadzany zapis upoważniający Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w zakresie funduszu
wynagrodzeń. Radny dodał, że był nieobecny na posiedzeniu komisji stałych, jednak w jego opinii powyższy
temat nie został zasygnalizowany. W ocenie radnego praktyką staje się nie wyjaśnianie radnym do końca nie
bardzo popularnych decyzji. Przykładem jest uchwała z września ub. roku, w której wykreślono wkład z
budżetu miasta dla spółki MZWiK, o czym radni dowiedzieli się już po jej niefortunnym uchwaleniu,
ponieważ nie mieli informacji w tym zakresie. W opinii radnego tego typu wniosek nie powinien być
obecnie zgłaszany i nie powinna następować taka zmiana. Radny oficjalnie zgłosił wniosek polegający na
wykreśleniu upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w funduszu wynagrodzeń. Następnie radny
odniósł się do zapisu upoważniającego Burmistrza do swobodnego dokonywania zmian do kwoty 500 tys. zł
na inwestycje w ramach działu np. w sytuacjach przeprowadzania przetargów i uzyskania ceny wyższej niż
kwota zabezpieczona na to zadanie w budżecie. Zdaniem radnego jest to kwota za wysoka ze względu na
planowany koszt zadań ujętych w tegorocznym planie budżetowym. Zgodnie z przedstawioną ww.
informacją w zakresie stanu realizacji inwestycji, najdroższymi zadaniami są budowa ronda przy ul. Boh. Wtte i parkingów przy ul. Szpitalnej, które oscylują w granicy 1 mln zł. Radny uważa, że kwota 500 tys. zł w
zakresie swobodnego dysponowania przez Burmistrza jest niecelowa i radny złożył propozycję jej
zmniejszenia do kwoty 200 tys. zł.
Pani Skarbnik przedstawiła propozycje zmian w ww. projekcie uchwały. Pani Skarbnik poinformowała o
zgłoszeniu zmiany („rodzaju autopoprawki”) w § 1 ust. 5 polegającej na wykreśleniu części zdania „oraz
środki z niewydatkowane w roku ubiegłym kwoty uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 130.648,00 zł”. Tym samym treść § 1 ust. 5 kończy się na kwocie „1.197.702,39
zł”. Powyższa zmiana został przedstawiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. Pani
Skarbnik wyjaśniła, że ww. zmiana wynika z błędu z tytułu podsumowania roku 2020. Pani Skarbnik
poinformowała, że rok 2020 nie był złym pod kątem realizacji dochodów i poziomu wydatków. Pani
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Skarbnik zwróciła uwagę, że deficyt istnieje nadal na poziomie uchwalonym od początku roku. Natomiast
zmiana zaproponowana w ww. projekcie uchwały polega na jego sfinansowaniu tzn. deficyt nie będzie
pokryty kredytem, tylko z wolnych środków w postaci nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w niewielkiej
kwocie 233.416,11 zł oraz z niewydatkowanych środków, które zostały uzyskane tytułem dofinansowania z
rządowego programu inwestycji lokalnych. Środki z tego tytułu wpłynęły w drugiej połowie ub. roku w
wysokości 2.680 tys. zł, z tego 1.680 tys. zł znajduje się w planie dochodów. Natomiast zgodnie z przepisami
1 mln zł z ww. źródła, który wpłynął w drugiej połowie grudnia ub. roku jest traktowany jako przychody.
Pani Skarbnik poinformowała, że w zakresie dochodów zmiana w ww. projekcie uchwały polega na
zwiększeniu poziomu planowanych dochodów z tytułu podatku CIT. Zrealizowany poziom tych dochodów
w 2020 r. wyniósł 4.477 tys. zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że jest to kwota rekordowa. Na podstawie
otrzymanych sprawozdań z urzędu skarbowego wiadomo skąd ten dochód wynika. Pani Skarbnik dodała, że
wielokrotnie radnym wspomniała, że o poziomie rocznych dochodów decydują często te wpływy, które
gmina uzyskuje z końcem roku bądź też potrącenia, których dokonuje się na początku roku. Pani Skarbnik
przypomniała, że w 2011 r. wystąpiła taka sytuacja, kiedy dochody z podatku CIT były w wysokości ujemnej
za 3 kwartały, ponieważ jedna z firm zmieniła zasady opodatkowania i gmina takich dochodów nie uzyskała.
Pani Skarbnik poinformowała, że wszystkie dochody i wydatki są monitorowane na bieżąco, są analizowane
2 razy w miesiącu. Pani Skarbnik dodała, że istniało takie ryzyko, że gmina nie osiągnie dochodów, które
zostały zaplanowane na początku roku. Z punktu widzenia budżetu liczy się ten moment, kiedy można
dokonywać tych zmian, których dokonuje się w danym roku i które można uwzględnić w roku następnym.
Pani Skarbnik poinformowała, że ostatnie zmiany dokonane zostały w budżecie w październiku ub. roku,
zmiany te były decydujące, jeżeli chodzi o kształt tegorocznego budżetu. Na tej podstawie został
opracowany projekt budżetu na rok 2021. Na podstawie poziomu dochodów, które były wówczas planowane
i co do których istniała pewność, że mogą zostać zrealizowane, zostały zaplanowane dochody na rok 2021.
Dochody zostały określone na poziomie 2.330 tys. zł i były planowane w kwocie większej niż ostateczny
plan roku 2020, czyli kwoty 2.623 zł. Takie były dochody i na takim poziomie został oszacowany dochód
realny. Pani Skarbnik poinformowała, że obecnie wiadomo, że poziom dochodów zrealizowanych będzie
wyższy, czyli na poziomie 4.477 tys. zł. Tym samym można liczyć, że poziom szacowany w 2021 r. można
podnieść o kwotę przynajmniej 800 tys. zł. Pani Skarbnik podkreśliła, że są to dochody, które się wahają w
ciągu lat. W chwili konstruowania projektu budżetu i przedkładania projektu uchwały budżetowej nie wolno
jest planować dochodów zawyżonych. Zawsze bierze się pod uwagę wynikającą z przepisów prawa zasadę
ostrożnej wyceny. Pani Skarbnik dodała, że w tym zakresie nie było nigdy uwag do tak przedstawionego
projektu uchwały budżetowej. Pani Skarbnik stwierdziła, że przypisywanie złych intencji odnośnie
manipulowania czy ukrywania danych jest zupełnie nieuzasadnione. W ocenie Pani Skarbnik stosowana już
od kilku w tym zakresie ostrożność jest słuszna i powoduje, że kondycja finansowa miasta jest dość dobra,
właśnie dzięki racjonalnemu planowaniu dochodów i wydatków. Pani Skarbnik stwierdziła, że w zakresie
ww. kwestii nie ma sobie nic do zarzucenia, ponieważ w budżecie została ujęta kwota realna do osiągniecia i
obecnie jest podstawa, aby podwyższyć te dochody o 800 tys. zł.
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Następnie Pani Skarbnik odniosła się do sprawy upoważnień Burmistrza Miasta Złotowa. Pani Skarbnik
poinformowała, że upoważnienia w stosunku do upoważnień zawartych w projekcie budżetu i uchwały
budżetowej podjętej w styczniu br. zmieniły się tylko o tyle, że obecnie Burmistrz jest pozbawiony
uprawnienia do zaciągnięcia kredytu. Jest to związane z tym, że nie ma obecnie możliwości finansowania
deficytu dodatkowym kredytem. Tym samym upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na
sfinansowanie deficytu i na spłatę zaciągniętych zobowiązań automatycznie zostaje z uchwały budżetowej
wykreślone. Zapis dot. możliwości dokonywania przeniesień przez Burmistrza w zakresie wynagrodzeń i
planowanych zadań inwestycyjnych w ramach danego rozdziału znajdował się w uchwale budżetowej od
początku roku. Zapis ten funkcjonował w poprzedniej kadencji. Pani Skarbnik dodała, że powyższy zapis był
przez radnych kwestionowany na początku obecnej kadencji i wówczas uzasadnieniem dla jego
pozostawienia było znaczne utrudnienie pracy Urzędu m.in. z uwagi na bieżące reagowanie na
rozstrzygnięcia przetargowe wyższe niż kwoty kosztorysowe. Pani Skarbnik dodała, że w okresie kiedy nie
zaplanowano sesji np. w m-cu lutym, to w celu podpisania umowy na realizację zadania należałoby albo
rozwiązać rezerwę albo przenieść chwilowo wydatki z innego zadania. Pani Skarbnik podkreśliła, że jest to
normalna praktyka i nie należy insynuować prób wprowadzenia obecnie dodatkowych uprawnień. Pani
Skarbnik poinformowała, że radni otrzymują materiały sesyjne z odpowiednim wyprzedzeniem i zapoznając
się z uzasadnieniem i objaśnieniami można zapoznać się ze zmianami i stanem budżetu i WPF. Pani
Skarbnik odniosła się do sytuacji mającej miejsce w październiku 2020 r. Pani Skarbnik poinformowała, że
radni otrzymali wówczas materiały w terminie i w objaśnieniach do projektu uchwały o zmianie WPF ta
zmiana dot. wykreślenia zadania dofinansowania dla MZWiK została wykazana. Pani Skarbnik dodała, że
jeżeli radni nie zapoznali się z przesłanym materiałem, to nie jest wina Urzędu. Pani Skarbnik zwróciła
uwagę, że upoważnienia zapisane w podjętej przez radnych uchwale budżetowej zostały zachowane,
wyłączone zostało tylko upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu.
Pozostaje 1 mln zł, kwota zawsze zapisywana w uchwale, w celu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
bieżącego deficytu, który musi zostać do końca roku spłacony. Pani Skarbnik stwierdziła, że uwagi
zgłoszone przez radnego Stanisława Wełniaka są zupełnie nieuzasadnione. Pani Skarbnik dodała, że
oczekuje sprostowania w tym zakresie.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że sprostowania nie będzie, ponieważ zdaniem radnego nie ma do
tego powodów. W uchwale budżetowej przyjętej w styczniu br. przez Radę oraz w projekcie budżetu
przedłożonym przez Burmistrza nie ma tego zapisu mówiącego o upoważnieniu Burmistrza do dokonywania
zmian w funduszu wynagrodzeń. Natomiast ten zapis znajduje się w zmianach do ww. projektu uchwały. W
związku z powyższym, w ocenie radnego, nie można mówić o tym, że w obecnym projekcie uchwały nie ma
zmian w stosunku do uchwalonego budżetu. Zmiana dot. wykreślenia możliwości sfinansowania deficytu
poprzez zaciągnięcie kredytu jest oczywista w związku ze sfinansowaniem deficytu z innych źródeł tj.
nadwyżki i niewykorzystanych środków z lat ubiegłych. Informacja ta została zapisana w propozycjach
zmian. Radny odniósł się do zgłaszanej przez siebie podczas prac nad ubiegłorocznym budżetem propozycji
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w sprawie braku potrzeby zaciągania kredytu na pokrycie deficytu, ponieważ nadwyżka budżetowa pozwala
sfinansować te zadania w związku z informacjami z października na temat wykonanych dochodów i
przewidywań w zakresie wykonania dochodów do końca roku oraz niezrealizowanych wydatków. Radny
dodał, że została podjęta decyzja o zaciągnięciu kredytu w wysokości 3,5 mln zł, w przekonaniu radnego
zupełnie niepotrzebnie. Radny poinformował, że podtrzymuje zgłoszony przez siebie wniosek odnośnie
wykreślenia upoważnienia Burmistrza do dysponowania środkami na wynagrodzenia oraz ograniczenia do
200 tys. zł możliwości dokonywania zmian w zakresie wydatków na inwestycje z uwagi na niewysokie
kwoty zadań ujętych w tegorocznym planie inwestycyjnym. W przekonaniu radnego upoważnienie
Burmistrza do zwiększenia do kwoty 500 tys. zł każdorazowej inwestycji jest bez uzasadnienia.
Pani Skarbnik zaproponowała zapoznanie się również z literaturą ekonomiczną. Pani Skarbnik
poinformowała, że porównując prognozy ekonomistów z 3. i 4. kwartału ub. roku, na ich podstawie
wszystkie samorządy spodziewały się drastycznego spadku dochodów. Pani Skarbnik dodała, ze nasza gmina
nie była w takiej wyjątkowej sytuacji. Pani Skarbnik dodała, że dochody naszej gminy zależą typowo od
sytuacji gospodarczej, ponieważ oparte są na dochodach, które stanowią udziały w dochodach budżetu
państwa tzn. podatku PIT i CIT. Podatek od nieruchomości jest stabilny od kilku lat. Prognozy z 3. i 4.
kwartału 2020 r. dla wszystkich samorządów były bardzo niekorzystne. W ocenie Pani Skarbnik zakładany
przez radnego Stanisława Wełniaka „hurraoptymizm” mógłby się dla budżetu gminy naprawdę źle skończyć,
ponieważ w 4. kwartale zapowiadano powrót kolejnego etapu pandemii. Pani Skarbnik poinformowała, że w
związku z tymi prognozami zastanawiano się wówczas nad kształtem projektu przyszłorocznego budżetu,
poziomem dochodów i wydatków, inwestycjami. Ich poziom zależy od rozwoju sytuacji w kraju, która nadal
jest niepewna. Ze względu na zamknięcie roku 2020 w miarę dobrej dla sytuacji finansowej gminy, można
realizować inwestycję bez problemów. Pani Skarbnik poinformowała, że nie podziela poglądów radnego
Stanisława Wełniaka, że cokolwiek zostało zaniedbane lub wykonane nieprawidłowo przez stronę urzędową
podczas projektowania kształtu tegorocznego budżetu, ponieważ, po pierwsze, dochody należy planować
ostrożnie. Po drugie, planowane źródła pokrycia deficytu są wymienione w ustawie. Tym samym jeżeli jeden
z radnych uważa, że gmina nie musi zaciągnąć kredytu i zostanie zapisana nadwyżka jest niedopuszczalne
prawem. Finansowanie deficytu należy oprzeć na wyliczeniu, które pojawiło się w momencie sporządzenia
bilansu gminy, kiedy udało się pokazać jak rzeczywiście te środki wyglądają. Pani Skarbnik wyraziła
zdziwienie stwierdzeniem radnego odnośnie nadmiernej wysokości zaciągniętego kredytu, ponieważ
poprzednio został przez gminę zaciągnięty kredyt zupełnie niepotrzebnie w wysokości 11 mln zł, który był
trzymany przez gminę przez kilka lat zupełnie niepotrzebnie, co kosztowało gminę ponad 3 mln zł (koszt
obsługi tego kredytu). Pani Skarbnik dodał, że wówczas przedstawiała radnym informacje w tym temacie na
posiedzeniach komisji i prosiła o wyrażenie zgody na wcześniejszą spłatę tego kredytu. Wówczas sytuacja
gminy była jasna i nie było ryzyka związanego z sytuacją epidemiczną. Pani Skarbnik podkreśliła, że
wówczas ten kredyt był utrzymywany zupełnie niepotrzebnie. Pani Skarbnik poinformowała, że posiadając
obecną wiedzę na temat sytuacji finansowej przy podejmowaniu decyzji o zaciągnięciu kredytu, że rok 2020
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zakończy się pozytywnie, to wówczas nie podjęłaby decyzji co do jego zaciągnięcia. Pani Skarbnik zwróciła
uwagę na zadanie przy ul. Zamkowej i w sytuacji wprowadzenia tego zadania do budżetu wystąpi
konieczność zwiększenia deficytu o dodatkowe 3,5 mln zł, to w tej chwili te środki są w budżecie. Pani
Skarbnik dodała, że obecnie ten zaciągnięty kredyt jest bardzo tani, odsetki są minimalne. Tym samym
gdyby nie ul. Zamkowa oraz oczekiwanie na rozstrzygnięcie aplikacji w ramach o środki z Funduszy
Norweskich, to namawiałaby Burmistrza do jego spłacenia. Obecnie środki z tego kredytu nie są
wykorzystywane.
Przewodniczący w związku ze zgłoszonymi wnioskami formalnymi o godz. 18.50 zarządził 10 minutową
przerwę. Przewodniczący o godz. 19.20 wznowił obrady.
Przewodniczący w związku z wnioskami złożonymi przez radnego Stanisława Wełniaka dot. § 1 ust. 6
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok poinformował o
błędzie pisarskim. W projekcie uchwały w § 1 są dwa ustępy 6, a po poprawieniu systematyki tego projektu
wnioski radnego dot. ustępu 7. Przewodniczący zgłosił propozycję uznania powyższych zmian bez
głosowania przez aklamację. Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń odnośnie ww. kwestii.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Stanisława Wełniaka:
Wniosek formalny do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
zgłoszony przez radnego Stanisława Wełniaka:
W paragrafie 1 w ustępie 7 punkt 2 o dotychczasowym brzmieniu:
„2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach działu do kwoty 500.000 zł).”
otrzymuje brzmienie:
„2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych (między zadaniami w ramach
działu do kwoty 200.000 zł).”
W wyniku przeprowadzonego głosowania radni 7 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” przyjęli
ww. wniosek. W głosowaniu nie wzięła udziału radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz. Radna nie uczestniczyła w
sesji do godz. 19.35.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zgłosił uwagę, iż radny Stanisław Wełniak złożył 2 wnioski w sprawie
wprowadzenia zmian do ww. projektu uchwały. Radny Stanisław Wełniak poinformował, że jego wnioski
dot. upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w funduszu wynagrodzeń oraz zmniejszenia kwoty w
zakresie wydatków majątkowych z kwoty 500 tys. zł do kwoty 200 tys. zł. Oba ww. wnioski zostały
uwzględnione w zmianach w § 1 ust. 7.
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Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzoną zmianą. W wyniku głosowania Rada 11 głosami „za”
podjęła ww. uchwałę. W głosowaniu nie wzięła udziału radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz.

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Złotów na lata 2021-2025
Radni otrzymali projekt w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata
2021-2025 w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na
posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
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 wraz ze zmianą przedstawioną przez Panią Skarbnik na
posiedzeniu komisji stałych jednogłośnie 3 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i Gospodarki
Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz ze zmianą przedstawioną przez Panią
Skarbnik na posiedzeniu komisji stałych jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu,
Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz ze zmianą przedstawioną
przez Panią Skarbnik na posiedzeniu komisji stałych jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami
„za” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025
Radni otrzymali projekt w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w
Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Roman Głyżewski odniósł się do spotkania zorganizowanego przez Burmistrza z autorami ww.
projektu uchwały oraz do dyskusji na temat projektów uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów oraz w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów, która odbyła się na posiedzeniu
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komisji stałych. Radny poinformował, że w zasobie miejskim znajduje się 133 budynków, średnia wieku
wynosi ponad 100 lat. Radny dodał, że w związku z powyższym należy dbać o stan tego zasobu i tym
samym środki na jego utrzymanie w ramach upływu czasu będą musiały być coraz większe. Radny odniósł
się kwestii zawartej w § 33-37 projektu uchwały dot. przyłączeń budynków do ekologicznych źródeł ciepła.
Zgodnie z tymi zapisami miasto ma corocznie przeznaczać w budżecie kwotę 100 tys. zł na to zadanie. W
ocenie radnego poziom tych środków w przyszłości będzie musiał być zwiększony. Radny przytoczył
opracowaną przez siebie analizę, z której wynika, iż obecnie podłączonych do ww. źródeł tzn. do miejskiej
sieci ciepłowniczej lub gazowej zostało 53 budynków. Tym samym zostaje 80 budynków, z których kilka
zostanie wyburzonych ze względu na ich stan. Kolejna sprawa podniesiona przez radnego dot. wysokości
środków przeznaczonych na realizację tego programu w zakresie budowy, przebudowy lub adaptacji
budynków. Zdaniem radnego kwota przeznaczona na powyższe zadanie w wysokości co najmniej 2 mln zł
jest minimalna i najprawdopodobniej wystąpi konieczność jej zwiększenia. Radny zwrócił się do Kierownika
MZGL w Złotowie, Pana Jarosława Bobka, z zapytaniem w sprawie planowanych wzrostów stawek czynszu
w okresie obowiązywania programu tzn. w ciągu najbliższych 5 lat.
Kierownik MZGL w Złotowie poinformował, że nie odbyły się jeszcze rozmowy z Burmistrzem odnośnie
tej kwoty, ponieważ wskaźnik odtworzeniowy budynków, kosztów budowy spada w skali kraju. Tym samym
od 6 lat procentowy stosunek do tego wskaźnika pozostaje na tym samym poziomie. Kierownik zwrócił
uwagę na problem polegający na tym, że wartość roboczogodziny w zeszłym roku wyniosła ok. 40 zł,
obecnie wynosi 50 zł, więc MZGL potrzebuje znacznie więcej środków finansowych na realizację takiej
samej liczby remontów jak do tej pory. Kierownik MZGL poinformował, że zasób w blokach, czy
zmodernizowanych budynkach podłączonych już do miejskiej sieci ciepłowniczej, poza ich wiekiem, jest
technicznie tak samo wyposażony jak lokale w TBS. Kierownik dodał, że powoli należy zbliżać się do takiej
stawki jak w TBS, aby MZGL był w stanie ponosić większe koszty remontów w starszych budynkach.
Kierownik podkreślił, że w przeciwnym wypadku gmina będzie zmuszona do dofinansowania przyszłych
remontów.
Przewodniczący poinformował o wniesieniu przez Burmistrza Miasta Złotowa autopoprawki do ww.
projektu uchwały o następującej treści:
„Burmistrz Miasta Złotowa, jako wnioskodawca projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata
2021-2025 wnosi o przyjęcie przez Radę Miejską poprawek do tegoż projektu uchwały polegających na tym,
że wprowadza się zmiany:
1) w paragrafie 33 Tabela nr 12 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
Tabela nr 12
Lp. Rodzaj kosztów

Kwota (w zł)

Udział % w kosztach
ogółem
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1.

Remonty

299 198,21

36,71

2.

Eksploatacja

153 402,78

18,82

3.

Administracyjne
Razem:

362 443,92
815 044,91

44,47
100%

2) w paragrafie 34 Tabela nr 13 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
Tabela nr 13
Lp
Rodzaj kosztów
.

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Remonty

314 158,12

329 866,03

346 359,33

363 677,30

381 861,16

2.

Eksploatacja

161 072,92

169 126,56

177 582,89

186 462,04

195 785,14

3.

Administracyjne

380 566,12

399 594,43

419 574,15

440 552,86

462 580,50

Razem:

855 797,16 898 587,02

943 516,37

990 692,20

1 040 226,80

Uzasadnienie wprowadzenia autopoprawki:
Projekt uchwały wymaga autopoprawki, polegającej na wprowadzeniu zmian w paragrafie 33 i 34 z uwagi
na zawarcie w dotychczasowym brzmieniu błędu liczbowego. Autopoprawka ma charakter redakcyjny i nie
wpływa merytorycznie na treść uchwały.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. autopoprawkę. W wyniku głosowania radni 12 głosami „za”
przyjęli ww. autopoprawkę.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025 wraz z
wprowadzoną autopoprawką. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww.
uchwałę.

Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów
Radni otrzymali projekt w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasto Złotów w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był
omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Przewodniczący poinformował o autopoprawce zgłoszonej przez Burmistrza do ww. projektu uchwały o
następującej treści:
„W przedłożonym Radzie Miejskiej w Złotowie w dniu 16 marca 2021 r. projekcie uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów, proponuje się
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dokonać zmiany polegającej na tym, iż w Rozdziale 9 projektu uchwały tytuł rozdziału w dotychczasowym
brzmieniu:
„Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i najem
socjalny lokali oraz sposób podania tych spraw kontroli społecznej”.
Autopoprawka ma charakter redakcyjny i jej wprowadzenie jest konieczne w związku z zaistniałym błędem
pisarskim podczas wprowadzania tekstu do edytora aktów prawnych.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. autopoprawkę. W wyniku głosowania radni jednogłośnie 12
głosami „za” przyjęli ww. autopoprawkę.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów wraz z wprowadzoną autopoprawką.
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.
Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2021 rok”
Radni otrzymali projekt w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2021 rok” w materiałach dot. XXVIII sesji
Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w
Złotowie.
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 3 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i
Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotowa na 2021
rok”. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.
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Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022 w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w
Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Stanisław Wełniak wyraził swoją subiektywną opinię odnośnie budżetu obywatelskiego. Radny
stwierdził, że jest generalnie przeciwny funkcjonowaniu budżetów obywatelskich, ponieważ zdaniem
radnego mają one charakter bardziej propagandowy niż faktyczny udział w zakresie udziału społeczeństwa w
zarządzaniu środkami finansowanymi budżetu gminy. Radny stwierdził, że dotychczasowe doświadczenia w
ramach funkcjonowania tego budżetu w Złotowie wskazują, że nie wszystkie zadania wykonane w tym
trybie są właściwe. Radny poinformował, że zagłosuje przeciwko ww. projektowi uchwały. Radny
zaapelował, w przypadku przegłosowania tej uchwały, aby wyłączyć z budżetu obywatelskiego zadania,
które są zadaniami własnymi gminy. W ocenie radnego nieporozumieniem jest zgłaszanie zadania, które
powinno zostać zrealizowane w ramach budżetu miasta. Przykładem jest zadanie zrealizowane przy budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Złotowie. Radny dodał, że jednostki organizacyjne miasta nie powinny brać
udziału w budżecie obywatelskim.
Radny Roman Głyżewski poinformował o swoim zdaniu przeciwnym względem opinii radnego Stanisława
Wełniaka. Radny pozytywnie odniósł się do zmian zaproponowanych w tegorocznym projekcie uchwały w
sprawie budżetu obywatelskiego w porównaniu do poprzednio funkcjonujących edycji. Na kwotę
przeznaczoną na realizację zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono 300 tys. zł
(poprzednio 500 tys. zł), a koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty 75 tys. zł
(poprzednio 150 tys. zł). Radny podkreślił ważną rolę komisji w zakresie weryfikacji zadań realizowanych w
ramach budżetu obywatelskiego. Radny uznał uwagi w sprawie udziału w realizacji zadań w ramach budżetu
obywatelskiego przez jednostki organizacyjne za słuszne. Radny zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie
ww. projektu uchwały.
Radny Stanisław Wojtuń również poparł tą inicjatywę i pozytywnie odniósł się do zaproponowanych w
tegorocznym projekcie kwot. W ocenie radnego kwota 75 tys. zł na realizację pojedynczego zadania wpłynie
na to, że zadania zgłaszane do budżetu obywatelskiego nie będą miały charakteru dużych przedsięwzięć
inwestycyjnych. Radny dodał, że jest duże zainteresowanie tą inicjatywą wśród mieszkańców, w ostatnim
roku na zadania zostało oddanych ponad 4 tys. głosów. Radny poparł ww. projekt uchwały.
Radna Mariola Wegner zgłosiła uwagę, aby komisja nie brała pod uwagę tych samych zadań. Radna
poinformowała, że poprzednio to samo zadanie otrzymało dofinansowanie 2 lata z rzędu. Radna dodała, że
komisja powinna wykluczać te zadania, które w poprzednim roku otrzymały dofinansowanie, aby dać szanse
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pozostałym przedsięwzięciom.
Zdaniem radnego Łukasza Piosika udział w budżecie obywatelskim mogłyby wziąć te same osoby lub
instytucje w przypadku zgłoszenia innej edycji danego zadania. Radny zgodził się, że nie powinny być
dofinansowane drugi rok z rzędu te same zadania, które otrzymały środki w roku poprzednim. Radny zwrócił
się do radnego Stanisława Wełniaka, szanując przedstawione przez niego stanowisko względem instytucji
budżetu obywatelskiego, o przedstawienie innej formy/trybu udziału mieszkańców w zakresie wydatkowania
środków budżetowych na inwestycje. Radny wyraził poparcie dla ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poinformował o autopoprawce wniesionej przez Burmistrza do ww. projektu uchwały o
następującej treści:
„W przedłożonym Radzie Miejskiej w Złotowie w dniu 16 marca 2021 r. projekcie uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na
rok 2022, proponuje się dokonać zmiany polegającej na tym, iż w załączniku nr 1 do projektu uchwały
„Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok” w § 11 ust. 1 pkt 3 w
dotychczasowym brzmieniu
„3) trzech przedstawicieli spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, Złotowską Radę
Seniorów oraz Złotowską Radę Kobiet,”
otrzymuje nowe brzmienie:
„3) trzech przedstawicieli spośród osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe,”.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. autopoprawkę. W wyniku głosowania radni
jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęli ww. autopoprawkę.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na rok 2022 wraz z wprowadzoną
autopoprawką. W wyniku głosowania Rada 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów
w 2021 roku
Radni otrzymali projekt w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Złotów w 2021
roku w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu
komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie o stan realizacji projektu zagospodarowania plaży, który
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kosztował miasto niemałe pieniądze i był przestawiany w mediach. Radny odniósł się również do opieki nad
miejskimi kąpieliskami. Radny dodał, że posiada wiedzę w zakresie poziomu tej opieki w zeszłym roku i
wyraził zaniepokojenie, że sytuacja w roku bieżącym będzie podobna. Radny zwrócił się z prośbą o
przybliżenie informacji na temat podjętych działań w kierunki opieki nad kąpieliskami i terminu rozpoczęcia
prac związanych z projektem zagospodarowania plaży.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że w przypadku plaży przy ul. Jeziornej nie ma projektu, tylko
została opracowana koncepcja za kwotę 10 tys. zł. Zastępca Burmistrza dodała, że koncepcja planowana była
do realizacji, w częściowym zakresie, w ramach Funduszy Norweskich. Zastępca Burmistrza poinformowała,
że po przeprowadzonej analizie okazało się, że kluczowym problemem jest jakość wody. Ostatni sezon
pokazał, że tak naprawdę nie znamy dokładnych przyczyn zanieczyszczeń, zakwity sinic występowały
często i blokowały możliwość korzystania z kąpielisk. Zastępca Burmistrza poinformowała, że do Funduszy
Norweskich została wpisana dokładna analiza przyczyn zanieczyszczenia jeziora. Ponadto zostały wpisane
działania doraźne w tym zakresie, informację w tej sprawie przedstawił Dyrektor ZCAS i radni otrzymali ten
materiał. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że najpierw należy wyeliminować przyczyny związane z
powstawaniem zanieczyszczeń. Zastępca Burmistrza poinformowała, że istnieje możliwość realizowania ww.
koncepcji zagospodarowania plaży w etapach i w zależności od możliwości gminy będzie ona realizowana.
Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że radni nie otrzymali informacji odnośnie realizacji tego
zadania w etapach. Radny dodał, że ww. koncepcja została opracowana 3 lata temu a jeszcze nie
zrealizowano żadnego etapu. Radny stwierdził, że nie chce podważać informacji podanej przez Zastępcę
Burmistrza odnośnie kosztów wykonania tego opracowania ale jego zdaniem ten koszt był wyższy niż 10 tys.
zł. Radny w odniesieniu do poniesionych kosztów przez gminę na opracowanie koncepcji, poinformował o
działaniach w zakresie zagospodarowania plaży w Kujankach. Radny zaproponował organizację imprez
miejskich na plażach, ponieważ w dniach kiedy były przeprowadzane te imprezy, kąpieliska zawsze były
otwarte, a po ich zakończeniu plaże zawsze były zamykane. Radny dodał, że imprezy miejskie powinny być
organizowane przez 60 dni w sezonie.
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 3 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i
Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 3 głosami „za”.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Miasto Złotów w 2021 roku. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za”
podjęła ww. uchwałę.

Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów
na rok 2021
Radni otrzymali projekt w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok
2021 w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu
komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radny Łukasz Piosik odniósł się do dyskusji w poprzednim punkcie dotyczącej zagospodarowania plaży.
Radny pozytywnie odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza i wyraził swoje poparcie
dla działań mających na celu zagospodarowanie miejskich plaż przez inwestorów.
Radny Krzysztof Koronkiewicz wyraził obawę odnośnie korzystania z miejskich kąpielisk przez
mieszkańców Złotowa w związku z zagospodarowaniem plaży w Kujankach. Radny dodał, że w związku z
trwająca pandemią i możliwością zaciągnięcia kredytu w bankach przy niskim oprocentowaniu cyt. „ta plaża
już powinna przy dobrym gospodarzu, przypominam przy dobrym gospodarzu, już dawno by istniała”.
Radny Łukasz Piosik stwierdził, że popiera rozwój infrastruktury nad jeziorem, zarówno przy kąpielisku
przy ul. Wioślarskiej jak i przy ul. Jeziornej. W ocenie radnego należy powyższy temat podjąć jeszcze w tej
kadencji. Zdaniem radnego większość mieszkańców również poprze tego rodzaju inicjatywę.
Zdaniem radnego Henryka Golli najważniejszą kwestią w tym temacie jest odpowiednia jakość wody.
Radny podkreślił, że należy podjąć działania w kierunku rozwiązania tego problemu, tym samym
polepszenia jakości tej wody oraz realizacji powyższych koncepcji w zakresie zagospodarowania plaż.
Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz zawróciła uwagę, że jezioro Zaleskie jest położone w graniach miasta
jak i Gminy Złotów. Należy podjąć działania kompleksowe w sprawie sinic, ponieważ w ocenie radnej ich
wykwit jest spowodowany działalnością rolniczą. Radna zgłosiła propozycję podjęcia wspólnych działań z
Gminą Złotów w kierunku zapobiegania temu zjawisku.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że tego rodzaju działanie kompleksowe zostało zapisane we wniosku
do Funduszy Norweskich. Zastępca Burmistrza dodała, że zostało wykonane rozpoznanie w zakresie
kosztów opracowania ekspertyzy jeziora i nikt nie jest w stanie tego wykonać, ponieważ opracowanie tego
rodzaju ekspertyzy musi zostać przeprowadzone w okresie kilku miesięcy i obejmować całą powierzchnię
jeziora. Zastępca Burmistrza poinformowała, że działania mające na celu oczyszczenie jeziora i utrzymanie
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odpowiedniej jakości wody są nie do określenia. W związku z powyższym Zastępca Burmistrza podkreśliła,
że właśnie dlatego należy zacząć przynajmniej od tej koncepcji. Zdaniem Zastępcy Burmistrza łatwo jest
krytykować i zwróciła się do z zapytaniem do radnego Krzysztofa Koronkiewicza, ile razy zgłosił konkretny
wniosek do budżetu w zakresie zagospodarowania tej plaży?
W odpowiedzi radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że 3 lata temu zarzucił kierownictwu Urzędu
niegospodarność w związku z informacją przedstawioną przez Burmistrza na temat kosztów
zagospodarowania plaży na kwotę 5 mln zł, podczas gdy radny dysponował projektem, w którym koszt ten
wynosił 7 mln zł. Radny stwierdził, że wówczas podniósł temat podjęcia działań w kierunku
zagospodarowania plaży od strony Zacisza już w tamtym czasie. Radny dodał, że Pan Janczewski złożył
propozycję podjęcia wspólnych działań, natomiast nie było żadnej reakcji ze strony Burmistrza na tą
inicjatywę cyt. „Nie bo nie. Nie wiem, czy nie lubi Pana Janczewskiego, czy nie? Proszę sobie przypomnieć
trzy lata. Niech Pani mi nie zarzuca, że ja nie chciałem. Od trzech lat proszę, żeby ta plaża ruszyła. Od trzech
lat Pan Janczewski prosi żeby to ruszyło” i dodał, że w tej sprawie Urząd nie podjął żadnych działań.
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza zwróciła się z prośbą o wskazanie zgłoszonych przez radnego
propozycji, w których radny podnosił sprawę zagospodarowania plaży. Zastępca Burmistrza dodała, że w
celu wyjaśnienia tej sprawy sprawdzi wszystkie protokoły posiedzeń.
Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że on sam nie zamierza sprawdzać powyższej kwestii i dodał,
że znalezienie zgłoszonych przez radnego propozycji w protokołach jest problemem Zastępcy Burmistrza.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że już Erich Hoffamn opisywał w swoich pamiętnikach w okresie
międzywojennym, że woda w jeziorze jest okresowo niezdatna do użytku. Radny dodał, że jest to związane z
naturalnym procesem występującym w tym jeziorze. Radny powołał się na badania wykonane przez OSiR, z
których wynika, ze problem ten wynika z usytuowania zbiornika w przestrzeni północno—południowej. W
związku z taki położeniem nie ma naturalnych wiatrów, co ma wpływ na brak ruchu wody w jeziorze. Tym
samym w okresach wyższej temperatury następują naturalne procesy gnilne i występują sinice. Radny
stwierdził, że jest to normlany proces występujący w warunkach przyrodniczych. Radny dodał, że
wstrzymanie tych procesów wymagałoby postawienia co kilka metrów urządzeń do napowietrzania wody w
tym okresie, aby sinice nie miały korzystnych warunków do zakwitu. Tego rodzaju rozwiązanie jest bardzo
kosztowne i w ocenie radnego raczej niewykonalne. Radny podkreślił, że w związku z powyższym należy
przyjąć do wiadomości, że w sezonie letnim, szczególnie dużych i długotrwałych upałów, będą okresy, kiedy
stan zanieczyszczenia tej wody będzie większy.
Radny Łukasz Piosik poinformował, że podczas nieoficjalnych spotkań z Burmistrzem mających miejsce
na początku obecnej kadencji był poruszany temat rozbudowy plaży przy ul. Wioślarskiej. Radny dodał, że
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podnosił wówczas tą sprawę, a radny Krzysztof Koronkiewicz również wspomniał o zagospodarowaniu
plaży od strony ul. Jeziornej. Radny stwierdził, że ten temat jeszcze miał zostać podjęty w tej kadencji.
Radny poinformował, że w zakresie zagospodarowania plaż nie wpłynęły żadne wnioski. Zdaniem radnego
należy wrócić do tej sprawy i podjąć spokojną, rzeczową dyskusję oraz wypracować sensowne decyzje w
tym zakresie w kierunku uatrakcyjnienia istniejących kąpielisk.
Radny Krzysztof Koronkiewicz podziękował radnemu Łukaszowi Piosikowi za przypomnienie o
rozmowach, które miały miejsce w związku z tematem zagospodarowania plaży. Radny dodał, że wielu
radnych podnosiło sprawę tego projektu i rozpoczęcia prac w zakresie zagospodarowania plaży.
Radny Łukasz Piosik podkreślił, że w tej sprawie nie złożono żadnych formalnych wniosków.
Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że wielokrotnie odbyły się rozmowy w tym temacie na sesji
i na spotkaniach w celu uruchomienia działań w kierunku zagospodarowania plaży i uatrakcyjnienia
miejskich kąpielisk. Radny stwierdził, że Zastępca Burmistrza nie pamięta tych rozmów.
Radny Łukasz Piosik zwrócił uwagę, że skoro temat zagospodarowania plaży nie został dalej podjęty, to
należy go podjąć formalnie i przeprowadzić w tym zakresie dyskusję.
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 3 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i
Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2021. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za”
podjęła ww. uchwałę.

Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa
Radni otrzymali projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa w
materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji
stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz odniosła się do dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu komisji
stałych. Radna nawiązała do informacji na temat częstego organizowania przez Burmistrza konsultacji
społecznych w różnych sytuacjach. Radna stwierdziła, że w tej sprawie konsultacje nie zostały
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przeprowadzone, podobnie jak na ul. Ogrodowej, gdzie zostały posadzone lipy. Radna dodała, że lipy te
zostały posadzone pod kablami i ich wzrost może mieć wpływ na tą infrastrukturę. Zdaniem radnej sadzenie
tego rodzaju wysokich i rozłożystych drzew w tego typu miejscach, należy poprzedzić przeprowadzeniem
konsultacji m.in. z mieszkańcami. Zdaniem radnej w tego rodzaju miejscach powinny być sadzone rośliny
niskopienne.
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 1 głosem „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja
Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4
głosami „za”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu
uchwały 1 głosem „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działania Burmistrza Miasta Złotowa. W wyniku głosowania Rada nie podjęła ww. uchwały 3 głosami „za”
przy 5 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”.
Przewodniczący poinformował, że uchwała nie została podjęta, tym samym skarga nie została uznana za
niezasadną.
Zastępca Burmistrza zwróciła się do Przewodniczącego o przedstawienie opinii w tej sprawie przez radcę
prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie, Pana Pawła Tabora, ponieważ mamy do czynienia z „kuriozalną”
sytuacją ze względu na to, że projekt tej uchwały został przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i
Petycji złożoną z radnych.
Radca prawny stwierdził, że można by uznać skargę za zasadną a contrario, skoro radni w większości
zagłosowali przeciwko uznaniu tej skargi za niezasadną tj. wbrew stanowisku ww. komisji. Radca prawny
zwrócił uwagę, że treść uchwały i jej załącznika nie zgadza się z tym wnioskiem. Radca prawny
poinformował, że nie można pogodzić podjęcia uchwały w takim kształcie z uznaniem jej za zasadną,
ponieważ treść rozstrzygnięcia „kłóciłaby się” z uzasadnieniem. Radca prawny stwierdził, że należy przyjąć
stanowisko zaprezentowane w wypowiedzi Przewodniczącego tzn. Rada nie podjęła uchwały w sprawie
uznania skargi na działania Burmistrza za niezasadną. Radca prawny wskazał, że skoro większość Rady jest
za uznaniem tej skargi za zasadną, to w jego ocenie Rada na następną sesję powinna przygotować projekt
uchwały w sprawie uznania skargi za zasadną wraz z odpowiednim uzasadnieniem.
Przewodniczący stwierdził, że taki projekt uchwały związany z tą skargą zostanie przygotowany na
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następną sesję.
Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że nie rozumie wypowiedzi radcy prawnego. Radny zwrócił
uwagę, że radni głosując mają prawo wyrazić swoją opinię, która może być sprzeczna ze stanowiskiem
przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Radny zwrócił się do radcy prawnego o
wyjaśnienie kwestii przygotowania projektu uchwały przez Radę.
Radca prawny podkreślił, że nie odmawia radnym prawa do posiadania innego zdania niż członkowie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, którzy sformułowali ten projekt uchwały oraz jego uzasadnienie. Radca
prawny zwrócił uwagę, że treść uchwały nie jest zgodna z rozstrzygnięciem w tej sprawie podjętym przez
Radę. Radca prawny dodał, że nie można zmienić § 1 ww. projektu uchwały poprzez wskazanie, że uznaje
się skargę za zasadną z przyczyn wskazanych w załączniku. Radca prawny stwierdził, że jest logicznym, że
w uzasadnieniu powinny znaleźć się przesłanki, którymi kierowała się Rada uznając skargę za zasadną, co
radni a contrario głosując postanowili. Radca prawny poinformował, że aby połączyć rozstrzygnięcie Rady z
tym, co powinno znaleźć się w zawiadomieniu o rozpatrzeniu skargi, gdzie powinno być wskazane, dlaczego
skarga jest uznana za zasadną, powinien zostać przygotowany inny projekt uchwały. Radca prawny
podkreślił, że radni nie są związani stanowiskiem wyrażonym przez członków Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji. Tym samym radni podejmując inne rozstrzygnięcie powinni wskazać, dlaczego skarga została
uznana za zasadną, ponieważ ww. komisji miała inne zdanie w tej sprawie. Tak samo jak członkowie komisji
nie mogą narzucić radnym swojego zdania, tak samo Rada nie może narzucić członkom komisji posiadania
innego zdania.
Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że zaistniała sytuacja jest kazusem cyt. „który wskazuje na to, że ta
komisja i że tak powiem obecne takie kierunki działania tych komisji pod nadzorem czy opinii osób z
nadzoru, wskazują że to jest bezsensu, ponieważ tak jak Pan mecenas tutaj mówi tu brak pewnej logiki,
ponieważ uzasadnienie jest inne tej uchwały, a uchwała de facto jest inna”. Radny dodał, że nikt nie może
narzucać Radzie in gremium, aby przygotowała uzasadnienie swoich odmiennych zdań od zdania komisji.
Radny stwierdził, że jest to temat, który będzie z pewnością rozpatrywany przez nadzór, który powinien się
w końcu wypowiedzieć odnośnie faktycznej roli tej komisji i w jaki sposób ma reagować Rada. Według
radnego jest to typowy przykład do rozpatrzenia pojawiających się do tej pory stanowisk w tym względzie,
które zdaniem radnego są zupełnie nielogiczne i niezasadne, ponieważ ani Rada ani komisja i radni nie mają
kompetencji w przypadku rozstrzygania, najczęściej, spraw związanych z indywidualnymi sprawami z
zakresu generalnie administracji. Radny dodał, że wszystkie skargi i petycje, które do tej pory wpłynęły do
Rady, obejmowały właśnie taka tematykę. W ocenie radnego należy utrzymać tą uchwałę w wersji
przedłożonej Radzie i niech nadzór się wypowie w tych istotnych kwestiach merytorycznych.
Radca prawny poinformował, że obowiązkiem Rady jest rozpatrzenie skargi każdego, kto ją wnosi, to
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dotyczy każdej sprawy indywidualnej. Obywatel/podmiot wnoszący skargę do Rady oczekuje od Rady, że
zbada daną sprawę i rozstrzygnie o jej zasadności lub niezasadności. W każdym przypadku rozstrzygnięcia
tej skargi tzn. uznania jej za zasadną czy niezasadną wymagane jest uzasadnienie, na podstawie którego
rozstrzygnięto daną skargę tzn. tak orzeczono. Radca prawny poinformował, że jest to normlane działanie w
demokratycznym państwie prawa, że każde rozstrzygnięcie organu administracji publicznej, a takim jest rada
gminy, powinno zawierać uzasadnienie. Radca prawny stwierdził, że może zostać przygotowany projekt
uchwały na przyszłą sesję, który obejmowałby tylko § 1 odnośnie uznania skargi za zasadną. Radca prawny
dodał, że podejrzewa, iż nikt by takiego rozstrzygnięcia nie zakwestionował, aczkolwiek w tej sprawie
mogłyby się pojawić inne poglądy. Zdaniem radcy prawnego uzasadnienie projektu uchwały jest konieczne.
Radca prawny poinformował, że obecnie nie wiadomo jaką uchwałę przedłożyć do nadzoru.
Radny Stanisław Wełniak odpowiedział, że tą uchwałę, którą Rada podjęła. Radny stwierdził, że należy
przesłać tą uchwałę z informacją, że ona nie została przez Radę podjęta.
Radca prawny zwrócił uwagę, że do nadzoru nie przesyła się nie podjętych uchwały, tylko te podjęte.
Radny Stanisław Wełniak poinformował, że uchwała była głosowana przez Radę, która odrzuciła projekt
tej uchwały, w związku z czym jest ona dokumentem Rady i była przedmiotem obrad Rady. W ocenie
radnego powinna stanowić załącznik do protokołu i dokumentacji obecnej sesji.
Radca prawny podkreślił, że znajdzie się w dokumentacji sesji ale jako projekt uchwały, który nie został
przyjęty przez Radę.
Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że to nie ma znaczenia, ponieważ wiele uchwał jest zmienianych lub
odrzucanych, są ujęte w porządku obrad i stanowią dokument z obrad sesji. Radny zwrócił uwagę, że w tej
sprawie jest inny problem z uwagi na mieszanie się kompetencji. Według radnego ta sprawa nie podlega
rozpatrzeniu przez komisję, chociaż takie są zalecenia, ale rozpatrzeniu w trybie administracyjnym przez
kolegium.
Radca prawny poinformował, że sprawa nasadzenia drzew nie jest przedmiotem spraw administracyjnych.
Tym samym nie można przesłać tej sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ponieważ nie jest
to sprawa administracyjna pojęta sensu stricte, taka w której kompetencje do orzekania miałoby SKO. Radca
prawny zapewnił, że nigdy wcześniej do nadzoru nie były przesyłane projekty uchwał, których nie podjęto.
Przewodniczący poinformował, że skarga nie została uznana za niezasadną.

Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta
Złotowa
Radni otrzymali projekt w sprawie przekazania wniosku według właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa
w materiałach dot. XXVIII 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.
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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 3 głosami „za”. Komisja Finansów, Budżetu i
Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”. Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały
jednogłośnie 3 głosami „za”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według
właściwości Burmistrzowi Miasta Złotowa. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za”
podjęła ww. uchwałę.

Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady
Ministrów
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady
Ministrów w dniu 23 marca 2021 r. Projekt został wprowadzony do porządku obrad XXVIII sesji i w
związku z tym nie był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według
właściwości Prezesowi Rady Ministrów. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła
ww. uchwałę.

Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady
Ministrów
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości Prezesowi Rady
Ministrów w dniu 23 marca 2021 r. Projekt został wprowadzony do porządku obrad XXVIII sesji i w
związku z tym nie był przedmiotem posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według
właściwości Prezesowi Rady Ministrów. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła
ww. uchwałę.

Punkt 24. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg,
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Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie
Radni otrzymali projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II.6.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie.
Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Przewodniczący poinformował, że Rada musi uzupełnić skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w
związku z pisemną rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego ww. komisji, radnego Krzysztofa
Żelichowskiego, z tej funkcji.
Radny Roman Głyżewski stwierdził, że działalność tej komisji jest istotna i ważna a jej skład powinien
liczyć co najmniej 5 radnych. Radny w imieniu Klubu radnych „Połączył nas Złotów” zgłosił kandydaturę
radnego Krzysztofa Kulaska na stanowisko Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny
zadał pytanie, czy komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, czy należy obecnie ustalić
skład tej komisji w ramach przedłożonego projektu uchwały? Radny dodał, że w składzie ww. komisji
powinni znaleźć się dotychczasowi jej członkowie tzn. radna Mariola Wegner jako Zastępca
Przewodniczącego oraz jako członkowie radni: Aldona Chamarczuk, Janusz Justyna oraz Krzysztof
Żelichowski. Radny poinformował, że radny Krzysztof Żelichowski zrezygnował z pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji ale nadal zgłasza akces do pracy komisji.
Radca prawny potwierdził, że radny Krzysztof Żelichowski zgłosił rezygnację z funkcji Przewodniczącego
Komisji, a nie z członkostwa w komisji. Natomiast zgodnie ze Statutem Gminy Miasto Złotów, zarówno
funkcja Przewodniczącego Komisji, jak i Zastępcy Przewodniczącego powinna być przedmiotem
rozstrzygnięcia Rady. Tym samym obie ww. funkcje muszą zostać wskazane w ww. projekcie uchwały.
Radny Krzysztof Kulasek wyraził zgodę na swoją kandydaturę.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II.6.2018 w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie:
„§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Złotowie w składzie:
1) Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kulasek;
2) Zastępca Przewodniczącego – Mariola Wegner;
3) Członkowie: Aldona Chamarczuk, Janusz Justyna, Krzysztof Żelichowski.”.
W wyniku głosowania Rada 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła ww. uchwałę.
W głosowaniu nie wziął udziału radny Łukasz Piosik (od godz. 20.50 nieobecny na sesji).
Punkt 25. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II.9.2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowych
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przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą
w Złotowie
Radni otrzymali projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II.9.2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowych
przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia Związku Gmin Krajny z siedzibą w
Złotowie w materiałach dot. XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu
komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Przewodniczący poinformował, że rezygnację z funkcji członka Zgromadzenia Związku Gminy Krajny
złożył radny Henryk Golla, tym samym należy uzupełnić ten skład.
Radny Roman Głyżewski poinformował, że zgodnie z zapisami Statutu Związku Gmin Krajny w skład
Zgromadzenia wchodzi Burmistrz Miasta Złotowa oraz 5 przedstawicieli Gminy Miasto Złotów. Radny
dodał, że Klub radnych „Połączył nas Złotów” stoi na stanowisku, aby miasto Złotów posiadało nadal 5
przedstawicieli. Radny w imieniu ww. klubu radnych zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Jęsiek-Barabasz
w miejsce radnego Henryka Golli. Radny przypomniał dotychczasowy skład reprezentacji Gminy Miasto
Złotów w Zgromadzeniu ZGK: radny Janusz Justyna, radny Grzegorz Kolera, radny Stanisław Wełniak,
radny Stanisław Wojtuń.
Radna Agnieszka Jęsiek- Barabasz wyraziła zgodę się na objecie funkcji członka Zgromadzenia ZGK.
Radny Janusz Justyna zaproponował rozważenie kandydatury radnego Krzysztofa Koronkiewicza z uwagi
na jego zaangażowanie w sprawie budowy instalacji RIPOK. Radny poinformował, że planowane są nowe
inwestycje w zakresie rozbudowy powyższej instalacji i tym samym radny Krzysztof Koronkiewicz miałby
baczenie na ich realizację. Radny dodał, że kandydatura radnej Agnieszki Jęsiek - Barabasz jest również
dobrym wyborem.
Radny Krzysztof Koronkiewicz podziękował radnemu Januszowi Justynie za zaufanie w powyższej
kwestii i dodał, że będzie miał baczenie nad ww. instalacją jako mieszkaniec tego rejonu. Radny stwierdził,
że w przypadku zgłoszenia jego kandydatury byłby zmuszony odmówić cyt. „ze względu tylko na to, że
byłbym tam samotnym wilkiem, który nie dałby rady rozgonić tego towarzystwa, bo uważam Związek Gmin
Krajny za duże zło dla mieszkańców Złotowa”. Radny odniósł się do ostatnich zmian, które zaszły w
zakresie funkcjonowania i organizacji ZGK, które określił jako niezrozumiałe. Radny poinformował, że od
czasu powstania ZGK Przewodniczącym był Burmistrz Miasta Złotowa. Radny stwierdził, że nie zna
przyczyn zmiany na ww. stanowisku, ponieważ nie przemawia do niego wyjaśnienie, że brak czasu nie
pozwala Burmistrzowi na pełnienie funkcji Przewodniczącego z uwagi na to, iż został on
Wiceprzewodniczącym, więc nadal jest w składzie Zarządu Związku. Radny dodał, że zmianę tę należy
potraktować jako cyt. „ucieczkę z tej funkcji”. Radny stwierdził, że gdyby był członkiem Zgromadzenia
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ZGK, to podjąłby działania w kierunku wyjścia miasta Złotowa z tego Związku. Radny poinformował, że już
od kilku lat zgłasza propozycje podjęcia rozmów z firmami jak MZUK i Sanikont odnośnie cen wywozu i
zagospodarowania odpadów w związku z ewentualnym wyjściem miasta Złotowa ze ZGK. Radny dodał, że
2 tygodnie temu decyzję o wyjściu, z uwagi na tańsze funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, z
takiego związku podjął Poznań, po dokonanych obliczeniach i podpisaniu nowych umów. Radny
poinformował, że stawka od osoby za wywóz odpadów wynosi prawie 25 zł tzn. tyle samo, co płaci
mieszkaniec Lipki czy Okonka. Radny stwierdził, że na wysokość tej ceny może mieć wpływ odległość od
firmy MZUK i wysypiska odpadów, które znajdują się w Złotowie.
Radny Janusz Justyna zwrócił uwagę, że Okonek płaci wyższą stawkę.
Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że wywóz odpadów jest ograniczony, ponieważ w
przypadku podpisywania indywidualnych umów cena była o wiele niższa i płaciliśmy za faktyczny wywóz.
Obecnie jest to nam narzucane. Kolejną sprawą, którą radny ocenił negatywnie jest wynagrodzenie dla
Przewodniczącego. Radny wyraził zdziwienie, że radni - członkowie Gminy Miasto Złotów w
Zgromadzeniu ZGK wyrazili na to zgodę. Radny dodał, że w wynikiem tej decyzji będzie automatyczna
podwyżka ze środków płaconych przez mieszkańców. Radny wyraził niezrozumienie na wyrażenie ww.
zgody. Radny stwierdził, że w związku z obecną pandemią MZUK będzie chciał podwyżkę, to czekają nas
bardzo duże podwyżki. Radny poinformował, że kiedy były indywidualne umowy, to w MZUK pracował
jeden pracownik obsługujący te zadania, za kadencji radnego Stanisława Wełniaka jako Burmistrza Miasta
Złotowa pracowały 4 osoby. Natomiast obecnie jest zatrudnionych prawie 16 osób oraz Dyrektor, który
otrzymuje niemałe

wynagrodzenie plus

dodatkowo

wynagrodzenie

z tytułu pełnienia funkcji

Przewodniczącego Zarządu ZGK. Radny dodał, że otrzymał sygnały w sprawie rozbudowy ZGK, która
odbędzie się za pieniądze mieszkańców. Radny zadał pytanie w sprawie 2 mln zł otrzymanych przez ZGK z
dywidendy z MUZK Sp. z o. o. w Złotowie, dlaczego te środki nie wróciły do ludzi?
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały o zmianie uchwały Nr II.9.2018 w
sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia
Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie:
§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Agnieszka Jęsiek-Barabasz;”
W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 11 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.

Punkt 26. Przyjęcie Stanowiska Nr 1.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Złotów do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla
mieszkańców województwa wielkopolskiego”
Radni otrzymali projekt Stanowiska Nr 1.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przystąpienia Gminy
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Miasto Złotów do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców
województwa wielkopolskiego”. Projekt został wprowadzony do porządku obrad XXVIII sesji i w związku z
tym nie był przedmiotem dyskusji posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.
Radna Mariola Wegner poinformowała o swoim zainteresowaniu ww. programem m.in. kontaktowała się
w tej spawie z Poznaniem. Radna stwierdziła, że z informacji uzyskanych przez nią na temat tego programu
można śmiało zagłosować za ww. projektem stanowiska. Radna poinformowała, że niewykorzystane środki
wpłacone do puli ogólnej programu np. w wyniku niespełnienia przez pary kryteriów tego programu, trafią z
powrotem do budżetu gminy. Radna dodała, że przed głosowaniem uchwał w zakresie ww. programu
należałoby wiedzieć ile par zamierza przystąpić do tego programu. Radna podkreśliła, że wydatkowane z
budżetu gminy środki na ww. program są kierowane bezpośrednio tylko na mieszkańców gminy.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. projektu stanowiska.
Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt Stanowiska Nr 1.2021 Rady Miejskiej w Złotowie
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Złotów do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. W wyniku głosowania Rada
jednogłośnie 11 głosami „za” podjęła ww. stanowisko.

Punkt 27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Zastępca Burmistrza zwróciła się z prośba o złożenie zgłoszonych interpelacji na piśmie i poinformowała,
że Burmistrz udzieli pisemnych odpowiedzi. Zastępca Burmistrza odniosła się do wypowiedzi radnego
Krzysztofa Koronkiewicza, który zgłaszając swoje interpelacje domagał się ich publikacji i odpowiedzi na
nie. Zastępca Burmistrza poinformowała, że interpelacje i odpowiedzi na interpelacje są od dawna
publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Punkt 28. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji
Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie
Związku Gmin Krajny w punkcie dotyczącym podjęcia uchwały o zmianie uchwały Nr II.9.2018 w sprawie
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Miasto Złotów jako członków Zgromadzenia Związku
Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie (punkt 25. porządku obrad). Radny poinformował, że nie jest prawdą, że
Przewodniczący Zarządu, Pan Andrzej Ruta, otrzymuje 2 pensje. Radny podkreślił, że Przewodniczący
Zarządu otrzymuje 1 pensję, ustaloną przez Związek Gmin Krajny. Radny dodał, że pensja ta jest
prawdopodobnie wyższa od poprzedniej ale na pewno nie stanowi jej dwukrotności. Radny zwrócił się z
propozycją do Przewodniczącego zaproszenia na kolejną sesję Przewodniczącego Zarządu ZGK w celu
wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Radny poinformował, że nie ma powrotu do sytuacji, kiedy każdy
indywidualnie podpisywał umowę na odbiór odpadów. Kwestie te reguluje ustawa, która zobowiązuje gminy
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do wykonania obowiązku zawarcia umowy. Za miasto Złotów obowiązek zawarcia umowy realizuje ZGK.
Radny dodał, że nie posiada wiedzy w zakresie korzyści wyjścia Złotowa ze ZGK. Jednak obecnie miasto
Złotów znajduje się w ZGK. Radny poinformował, że Okonek dążył do włączenia się do ZGK. W ocenie
radnego nie jest takie jednoznaczne, że byłoby taniej, gdyby miasto opuściło ZGK.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zgodził się z wypowiedzią radnego Stanisława Wojtunia i dodał, że w
swojej wypowiedzi nie stwierdził, że chce powrotu do indywidualnego podpisywania umów, tylko odniósł
się do wzrostu statystyk pracowniczych w zakresie obsługi tego systemu. Radny stwierdził, że Okonek dążył
do wejścia w struktury ZGK, ponieważ część środków za Okonek płaci miasto Złotów, które zdaniem
radnego przepłaca. Radny dodał, że nikt nie wie, czy wyjście ze ZGK będzie dobrym rozwiązaniem i dlatego
należy podjąć działania i rozmowy w tym celu, do czego radny będzie dążył. Jeżeli okaże się, że w ZGK
będą lepsze warunki niż samodzielna obsługa systemu gospodarki odpadami, to Złotów powinien pozostać w
tych strukturach. W opinii radnego, jeżeli firmy zajmujące się obsługą systemu zaproponowałyby miastu
niższe stawki niż obecnie obowiązujące, to należy wyjść ze ZGK. Radny stwierdził, że na niższe stawki
mogą mieć wpływ odległości, siedziba spółki MZUK znajduje się w Złotowie, a wysypisko jest oddalone o 2
km od miasta. W ocenie radnego powyższe czynniki powinny mieć wpływ na niższe stawki niż obecne
dopłacanie do sąsiednich gmin jak np. Okonek, wynikające z większych odległości do tych miejscowości.
Ponadto wpływ na większe koszty ponoszone przez miasto mają również nieuregulowane opłaty za odpady
przez mieszkańców innych miejscowości i kwota ta jest podzielona pomiędzy wszystkich mieszkańców
należących do ZGK.
Radny Stanisław Wełniak podniósł temat zimowego utrzymania dróg i oczyszczania miasta. Radny
poinformował o piasku, który pozostał na ulicach po sezonie zimowym. Radny dodał, że MZUK podejmuje
działania w zakresie jego uprzątnięcia ale bardzo słabo zorganizowane. Radny zwrócił się do Zastępcy
Burmistrza z prośbą o zwrócenie uwagi MZUK, z którym jest podpisana umowa, na kolejność procesu
sprzątania piasku przez pracowników spółki. Sprzątanie obejmuje tylko ulice i chodniki są nadal zasypane
piaskiem, który w wyniku wiatru ponownie trafia na jezdnię. W ocenie radnego w sytuacji tej jest wiele
„bałaganu” i wysiłek oraz rezultaty tej pracy są niweczone. Radny dodał, że nie są również uprzątane
rozjazdy przy wysepkach rozdzielających pasy drogi. Radny zgłosił również uwagi do sprzątania terenów
zielonych przez pracowników z prac interwencyjnych z Urzędu Miejskiego. Zdaniem radnego brak
koordynacji i nadzoru, który powoduje niedokładne posprzątanie tych terenów i konieczność podjęcia
ponownych prac w tym zakresie. Radny poprosił o zwrócenie uwagi na powyższe kwestie, ponieważ
mieszkańcy krytykują te działania. Radny zwrócił się z zapytaniem, z którym zgłosiło się do niego kilka
osób, w sprawie zamknięcia listy zapisów na mieszkania TBS przy ul. Sienkiewicza. Radny dodał, że z
informacji przekazanych mu przez zainteresowanych wynika, że część osób z listy rezygnuje ze względu na
brak środków na wniesienie wkładu własnego. Radny zadał pytanie o faktyczny stan w zakresie powyższej
listy tj. czy lista jest już zamknięta, czy są jakieś miejsca wolne, na które będzie ponowny nabór?
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Zastępca Burmistrza poinformowała, że posiedzenie Komisji w sprawie zapisów na mieszkania TBS już
się odbyło i lista została zamknięta. Zastępca Burmistrza dodała, że chętnych było więcej niż miejsc.
Ponadto istnieje lista rezerwowa, tym samym w przypadku rezygnacji osoby z ww. listy znajdzie się kolejna
osoba spełniająca warunki formalne i będzie ona mogła otrzymać mieszkanie. Zastępca Burmistrza dodała,
że obecnie nie posiada wiedzy w sprawie rezygnacji kogoś z ww. listy.
Radny Henryk Golla nawiązał do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka w zakresie utrzymania
czystości dróg i chodników. Radny pochwalił Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w związku z
zakupem profesjonalnego urządzenia do czyszczenia chodników. Radny zaproponował, aby MZUK również
korzystał z tego rodzaju sprzętu, co wpłynie na rozwiązanie powyższego problemu.
Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz wyraziła zaniepokojenie sprawą wycinki fragmentu lasy w jej okręgu.
Radna dodała, że drewno uzyskane w wyniku ww. działań zostanie sprzedane. Radna zadała pytanie
odnośnie lokalizacji terenu, na którym zostanie ww. wycinka przeprowadzona. Ponadto radna poprosiła o
udzielenie informacji na temat charakteru tych działań tzn. czy działanie to będzie miało charakter
„higienicznych” zabiegów w lesie, czy chodzi o większą wycinkę?
Zastępca Burmistrza poinformowała, że radna odnosi się do wypowiedzi Burmistrza z posiedzenia komisji
stałych w sprawie zmian w budżecie na zabiegi prowadzone w lesie. Zastępca Burmistrza poinformowała, że
istnieje plan właściwej gospodarki leśnej w związku z terenami leśnymi znajdującymi są w granicach gminy
i te zabiegi będą prowadzone zgodnie z tym planem. Zastępca Burmistrza podkreśliła, że nie ma mowy o
wycince, czy o rezygnacji z terenów zalesionych, tylko chodzi o fachowe zabiegi pielęgnacyjne drzew.
Radny Henryk Golla zapytał o lokalizację planowanych zabiegów pielęgnacyjnych i radny wskazał na las
przy Amfiteatrze i w kierunku Blękwitu.
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że wymieniony przez radnego las należy do
Nadleśnictwa Złotów. Zastępca Burmistrza dodała, że miasto posiada tereny leśne w rejonie ul. Kujańskiej.
Działania prowadzone w rejonie Amfiteatru są prowadzone przez Nadleśnictwo Złotów.
Radny Krzysztof Kulasek nawiązał do zgłoszonej przez siebie interpelacji w sprawie możliwości
połączenia ścieżki nad jeziorem Baba w kierunku mostu na Głomi. Radny dodał, że w zeszłym roku podniósł
ten temat. Wówczas z odpowiedzi uzyskanej od Burmistrza otrzymał informację m.in. o udziale
konserwatora zabytków w tym procesie. Radny zadał pytanie, czy już zapadały rozstrzygnięci w sprawie
połączenia tej ścieżki do mostu na Głomi?
Zastępca Burmistrza zapowiedziała sprawdzenie tej sprawy. Zastępca Burmistrza dodała, że proces
inwestycyjny miał się toczyć i być może blokada realizacji tego zadania wystąpiła na poziomie wydania
pozwolenia przez konserwatora zabytków.
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Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie w sprawie instalacji witacza nad mostem na Głomi, podanie
terminu realizacji tego zadania i wysokości poniesionych kosztów.
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że zostało popełnionych szereg błędów na etapie
budowy tej konstrukcji.
Radny Stanisław Wełniak przerwał wypowiedź Zastępcy Burmistrza cyt. „Pani przestanie”.
Zastępca Burmistrza stwierdziła, że jej odpowiedzi są niepotrzebne skoro radni Stanisław Wełniak oraz
Krzysztof mają większy zakres wiedzy w tym temacie.
Radny Krzysztof Koronkiewicz dodał, że taka konstrukcja na tak wykonany witacz jest za słaba i poprosił
o odpowiedź na ww. pytania.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że jeżeli mówimy o witaczu, to pierwotna konstrukcja kosztowała
miasto powyżej 130 tys. zł.
Radny Stanisław Wełniak zwrócił się z prośbą o powtórzenie tej informacji w sprawie kwoty?
Zastępca Burmistrza powtórzyła, że chodzi o kwotę 130 tys. zł.
Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że nie przypomina sobie takiej kwoty.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że kwota ta została przez nią sprawdzona.
Radny Stanisław Wełniak stwierdził, że ta informacja została źle sprawdzona.
Zastępca Burmistrza zwróciła się do Przewodniczącego w sprawie pisma, które zostało złożone w czerwcu
2020 r. odnośnie zachowania się radnego Stanisława Wełniaka wobec niej na sesji. Zastępca Burmistrza
podkreśliła, że prowadzenie sesji należy do kompetencji Przewodniczącego. Zastępca Burmistrza dodała, że
do tej pory nie otrzymała od Przewodniczącego żadnej odpowiedzi na ww. pismo.
Przewodniczący zadał pytanie, czy radny Stanisław Wełniak teraz obraził Zastępcę Burmistrza?
Zastępca Burmistrza stwierdziła, że radny Stanisław Wełniak znowu zachowuje się w sposób niepoprawny.
Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że wynika to z cyt. „bo Pani bzdury mówi, proszę Pani” i
zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie w sprawie terminu realizacji tego zadania i kosztów
poniesionych na wykonanie nowego witacza.
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że pierwotny witacz kosztował 130 tys. zł.
Radny Krzysztof Koronkiewicz wtrącił, że nie był to witacz, tylko kaczki.
Zastępca Burmistrza kontynuowała, że odpadła tablica i konieczne było poprawienie konstrukcji, spawów.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że te prace naprawcze kosztowały ok. 14 tys. zł. Natomiast obecnie jest
planowana przymiarka do nowego witacza, ponieważ okazało się, że sama konstrukcja nie jest
przystosowana do jakiegokolwiek zawieszenia w świetle drogi. W związku z tym na opracowanie
modernizacji witacza zostało dotychczas wydane 9.717,00 zł.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie o termin zamontowania witacza oraz o jego koszt.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że powrót do tej konstrukcji wymaga ponownego przeanalizowania
posadowienia tej konstrukcji, ponieważ ekspertyza sporządzona na podstawie dokumentacji cyt. „właściwie
nie zostawiła na tej dokumentacji suchej nitki”. Zastępca Burmistrza dodała, że zostały podniesione
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wątpliwości odnośnie: po pierwsze, posadowienia tej konstrukcji, a po drugie, czy ta konstrukcja jest w
stanie utrzymać cokolwiek. W związku z tym obecnie trwa etap poszukiwania kogoś, kto wykona porządną
ekspertyzę. Firmy wykonawcze, do których Urząd zwracał się w powyższej sprawie tj. HAL-SPAW i SKM
odmówiły pracy i dokończenia tej konstrukcji w tym kształcie, który jest obecnie. Zastępca Burmistrza
podkreśliła, że w związku z tym należy bardzo dokładnie rozważyć, tutaj będzie dopiero rozmowa o
kosztach, czy będzie rozsądny powrót do tej konstrukcji, czy będzie trzeba z tej konstrukcji zrezygnować.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie cyt. „czyli mam rozumieć, że potrafiliście rozwalić, a nie
potraficie naprawić?”.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie w sprawie przedstawienia powodów ogłoszenia konkursu na
stanowisko Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie. Radny zapytał, dlaczego został ogłoszony ten
konkurs w trakcie realizacji największej inwestycji w Złotowie? Radny stwierdził, że najprawdopodobniej
zostanie wybrana inna osoba, natomiast w jego ocenie dotychczasowa Pani Prezes powinna zostać na swoim
stanowisku do czas zakończenia realizacji inwestycji. Radny wyraził swoje niezrozumienie powyższej
sytuacji, ponieważ 3 miesiące temu cyt. „wychwalaliście” dobrą kondycję spółki. Radny dodał, że cyt. „to
dzięki Pani Prezes MZWiK stanął na nogi” i obecnie nie pozwala się jej dokończyć realizacji inwestycji
przez nią rozpoczętej. Radny podkreślił, że ww. inwestycja jest tylko i wyłącznie jej pracą. Radny zadał
pytanie, dlaczego nie przedłużono umowy Pani Prezes do czasu zakończenia realizacji bieżącej inwestycji?
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że umowa spółki przewiduje kadencyjność w
przypadku stanowiska prezesa i Pani Prezes bez konkursu funkcjonowała w spółce przez 3 kadencje tj. przez
9 lat i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przystąpiła do następnego konkursu i ten konkurs wygrała. Zastępca
Burmistrza dodała, że Rada Nadzorcza MZWiK podjęła taką decyzję i wydaje się to rozsądne, aby co jakiś
czas otworzyć możliwości znalezienia np. lepszego albo innego menadżera, ewentualnie dać funkcjonującej
obecnie Pani Prezes możliwość przedstawienia planów rozwoju i dalszego funkcjonowania spółki.
Radny Krzysztof Koronkiewicz zadał pytanie w sprawie składu Rady Nadzorczej podejmującej tą decyzję
tzn. Zastępca Burmistrza, Pani Skarbnik i radca prawny.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeszcze 2 pracowników spółki,
na co radny Krzysztof Koronkiewicz odpowiedział, że cyt. „no to 3 do 2”. Następnie radny nawiązał do
sprawy kadencyjności. Radny zadał pytanie, czy kadencja Pani Dyrektor Muzeum została przedłużona bez
przeprowadzenia konkursu?
W odpowiedzi Zastępca Burmistrza poinformowała, że Pani Dyrektor Muzeum przedłużono możliwość
pełnienia tego stanowiska bez przeprowadzenia konkursu, tak samo jak w przypadku Pani Prezes Zarządu
MZWiK Sp. z o. o. w Złotowie, która pełniła tą funkcję przez 3 kadencje. Zastępca Burmistrza oznajmiła, że
za każdym razem organ prowadzący jak np. w przypadku szkoły, albo właściciel tak jak w przypadku spółki,
może podjąć taką decyzję. Zastępca Burmistrza wyraziła zrozumienie, że taka decyzja może się radnemu nie
podobać ale jest ona kompetencją właściciela i właściciel taką decyzję podjął.
Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził cyt. „Pani Prezes zastała MZWiK drewniany, zostawia wam
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murowany, a wy z powrotem za 2 lata zostawicie go drewniany”.
Radna Mariola Wegner nawiązała do sprawy witacza. Radna poinformowała, że otrzymała zapytania od
mieszkańców w sprawie nazwy witacza i dodała, że jeżeli Rada uchwaliła nazwę „Kaczy Dołek”, to
dlaczego nadal ma być witacz? Radna stwierdziła, że może tylko pogratulować, że cyt. „mieliśmy, i jeszcze
mamy, wspaniałą Panią Prezes Wodociągów. Tak mądrej i inteligentnej kobiety dawno nie spotkałam”.
Zastępca Burmistrza poinformowała, że nazwa „Kaczy Dołek”, co znajduje się w dokumentach, została
zawieszona na tym witaczu bez jakiegokolwiek pozwolenia.
Radna Mariola Wegner poinformowała, że w zadanym przez siebie pytaniu nie chodziło o kwestię
pozwolenia ale o nazwę witacza. Radna dodała, że mieszkańcy chcą nazwy „Kaczy Dołek” tak, jak uchwalili
to radni.
Zastępca Burmistrza powtórzyła, że zawieszenie tej tablicy na tej konstrukcji jest po prostu niemożliwe. Ta
tablica z nazwą, która spadła na samochód, nie może powrócić na tą konstrukcję.
Radny Stanisław Wełniak zaproponował zawieszenia „kawału płótna”.
Zastępca Burmistrza dodała, że propozycja zgłoszona przez radnego zostanie rozważona.
Radny Henryk Golla nawiązał do spotkania w sprawie ścieżek pieszo-rowerowych na terenie powiatu
złotowskiego, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Złotowie. Radny zadał pytanie, czy zostały na
tym spotkaniu podjęte konkretne decyzje?
Zastępca Burmistrza poinformowała, że nie uczestniczyła w tym spotkaniu. Zastępca Burmistrza dodała, że
od pewnego czasu m.in. powiat oraz gminy z terenu powiatu zgłaszały potrzebę koordynacji działań w tym
zakresie i stworzenia kompleksowego systemu tego rodzaju ścieżek. Zastępca Burmistrza stwierdziła, że
realizacja ww. zadania nie będzie prosta i będzie się wiązała z wydatkowaniem środków finansowych przez
poszczególne gminy. Zostały podjęte pierwsze kroki w celu zaprojektowania takiego systemu, pieczę nad
tym zadaniem objęło LGD „Krajna Złotowska”. Zastępca Burmistrza poinformowała, że w ramach
Funduszy Norweskich zostało przewidziane zadanie kompleksowego opracowania ścieżek rowerowych w
granicach miasta, przy czym wewnętrzny system miasta miałby zostać połączony z zewnętrznym wokół
miasta.

Punkt 29. Zamknięcie sesji
Przewodniczący poinformował o dostarczeniu zgłoszonych interpelacji i zapytań na piśmie do Biura Rady
Miejskiej oraz o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego do końca kwietnia br.
Zastępca Burmistrza zadała pytanie, czy otrzyma od Przewodniczącego odpowiedź w sprawie pisma z
czerwca ub. roku w sprawie zachowania się na sesji radnego Stanisława Wełniaka? Przewodniczący
poinformował, że Zastępca Burmistrza otrzyma odpowiedź w tej sprawie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 21.30 zakończył obrady XXVIII sesji Rady
Miejskiej w Złotowie.
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