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Protokół Nr XXIX.2021 

z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

Zarządzenia nr 5.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 20 kwietnia 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, Burmistrza Miasta Złotowa – p. 

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

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

Aleksandrę Zachęć.  

 

Punkt 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi 

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

Nieobecni na sesji byli następujący radni: p. Mariola Wegner, p. Henryk Golla, p. Stanisław Wełniak oraz p. 

Łukasz Piosik. Przewodniczący poinformował, że ww. nieobecności zostały usprawiedliwione.  

 

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

Radni nie zgłosili uwag do protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Tym samym protokół z 

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie zostały przez Radę przyjęty.  

 

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Macieja Zająca. Radny wyraził zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Przewodniczący poinformował, iż nie wpłynęły wnioski dotyczące zmian porządku obrad określonego 

zarządzeniem nr 5.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad XXIX sesji 

Rady Miejskiej w Złotowie. Tym samym porządek obrad XXIX sesji został przyjęty przez radnych.  
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Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” 

oraz udzielenia jej rekomendacji.  

8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.  

9. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2020 rok”. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na 

lata 2021-2025.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych.   

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030.  

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.   

15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.  

16. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 13 marca 2021 r. 

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

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Roman Głyżewski zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat spotkania z udziałem 

wójtów i burmistrzów z terenu powiatu złotowskiego w sprawie rozwoju mieszkalnictwa i promocji 

samorządów w zakresie turystyki, które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2021 r. z inicjatywy Burmistrza 

Miasta Złotowa.  

W odpowiedzi Burmistrz Miasta Złotowa poinformował, że od pewnego czasu w przestrzeni publicznej 

pojawiają się informacje na temat rządowych programów proponowanych samorządom w zakresie rozwoju 

mieszkalnictwa. Burmistrz dodał, że samorządowcy z terenu powiatu złotowskiego poważnie podchodzą do 

ww. inicjatyw i propozycji i biorą udział w spotkaniach na ten temat. Burmistrz podkreślił, że sytuacja 
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Złotowa w obszarze mieszkalnictwa jest trochę inna z uwagi na dobrze funkcjonującą w tym zakresie spółkę 

ZTSB. Burmistrz poinformował, że zaangażował Prezesa Zarządu ZTBS Sp. z o. o. oraz Kierownika MZGL 

w Złotowie w wypracowanie stanowiska odnośnie SIM-ów proponowanych przez rząd (Społecznych 

Inicjatyw Mieszkaniowych) i korzyści tego programu dla mieszkańców miasta. Burmistrz pozytywnie ocenił 

zmiany wprowadzane przez rząd w zakresie mieszkalnictwa. Zdaniem Burmistrza te propozycje wychodzą 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców m.in. dofinansowanie do mieszkań komunalnych na poziomie 80% 

jest propozycją, którą Burmistrz chciałby w niedługim czasie poddać pod dyskusję Rady w kontekście 

inwestycji przy ul. Polnej, która nie znalazła się w tegorocznym budżecie. Obecnie inwestycja ta może 

zostać zrealizowana przy dofinansowaniu w wysokości 80%. Burmistrz poinformował o zmianach w ramach 

funkcjonowania TBS w związku z ww. uruchomieniem SIM-ów. SIM jest nową formą budowania mieszkań 

na wynajem podobnie jak dotychczas TBS przy wsparciu finansowy rządu na poziomie 3 mln zł wejścia do 

spółki. Burmistrz dodał, że należy wykorzystać te zmiany w funkcjonowaniu ZTBS. Burmistrz stwierdził, że 

spotkanie miało na celu przedstawienie propozycji współpracy ponadlokalnej gminom z terenu powiatu 

złotowskiego w zakresie mieszkalnictwa ze strony naszej spółki. Współpraca mogłaby się odbywać w 2 

wariantach. Pierwsza polega na realizowaniu przez spółkę na terenie innej gminy inwestycji mieszkaniowej, 

jako inwestor zastępczy, na gruntach tej gminy. Drugi wariant to przyjęcie innej gminy jako udziałowca do 

ZTBS, wzorem SIM, do udziału w procesie decyzyjnym i radzie nadzorczej oraz realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych z zakresu mieszkalnictwa. Burmistrz dodał, że w spotkaniu uczestniczyli wszyscy wójtowie 

i burmistrzowie z terenu powiatu złotowskiego. Przedstawione na spotkaniu propozycje zostały zapisane i 

obecnie są poddane dyskusji w poszczególnych samorządach. W przypadku dalszego zainteresowania ww. 

formą współpracy, Prezes Zarządu ZTBS będzie się kontaktował z zainteresowanymi w celu udzielania 

dalszych wyjaśnień. Burmistrz stwierdził, że obecnie nie posiada wiedzy jakie będzie zainteresowanie dalszą 

współpracą, ale zaznaczył, że dla ZTBS taka współpraca będzie korzystna. Prezes Zarządu ZTBS planuje 

budowanie potencjału spółki poprzez jej długofalowy rozwój. Burmistrz dodał, że współpraca z ww. 

gminami nie będzie się odbywać kosztem sprawności funkcjonowania spółki w naszej gminie. Burmistrz 

poinformował, że przedstawiciele części gmin umawiają się z Prezesem na dalsze rozmowy. Burmistrz 

będzie powiadomiony o każdym spotkaniu i będzie mógł dalej informować o efektach tych rozmów radnych.   

 

Burmistrz poinformował o zamiarze utworzenia organizacji, której zadaniem będzie kompleksowe 

tworzenie produktu i oferty turystycznej w naszym regionie. Burmistrz podkreślił, że miasto Złotów pełni 

szczególną rolę w regionie m.in. jest stolicą powiatu złotowskiego. Burmistrz dodał, ze dobre warunki do 

życia, które stały się celem naszej strategii rozwoju marki „Złotów. Wielkopolskie Zdroje” jest dzisiaj 

największą wartością. Miasto Złotów ma spełnić te oczekiwania, zwłaszcza po okresie pandemii, w kierunku 

podnoszenia jakości życia. Poza rozwojem miasta celem jest stworzenie możliwości prowadzenia 

działalności i zarabianie na turystyce, co jest realne przy jej skupieniu wokół usług zdefiniowanych w marce 

„Złotów. Wielkopolskie Zdroje” tj. usług związanych z rehabilitacją, fizjoterapią i usług „beauty”. Burmistrz 

podkreślił, że działalność gospodarcza wokół obszarów turystycznych powinna polegać na wykorzystaniu 
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potencjału powiatu m.in. dostępności do lasów, ścieżek, do jezior i rzek. Problemem zdefiniowanym wokół 

tego tematu jest promocja tych walorów i usług na zewnątrz, oferta nie jest widoczna na rynku tzn. oferta 

pobytu w Złotowie, w regionie, na Krajnie. Burmistrz zwrócił uwagę, że oferta ta nie może być tylko 

promowana przez samorząd ale również przez gestorów turystyki tzn. restauracje, miejsca noclegowe, firmy 

oferujące spływy kajakowe itp. Burmistrz stwierdził, że miasto Złotów zyska, jeżeli w promocji tej 

kompleksowej oferty będą uczestniczyć inne samorządy jak np. Jastrowie czy Gmina Złotów. Korzyści z 

tego rodzaju rozwiązania będą również dla pozostałych gmin i podmiotów. Burmistrz poinformował o 

zaawansowaniu rozmów z Burmistrzem Jastrowia w kierunku podjęcia współpracy przez dwa największe 

miasta powiatu w celu utworzenia organizacji o charakterze otwartym dla innych gmin. Burmistrz dodał, że 

Gmina Zakrzewo również wyraziła wstępną deklarację przystąpienia do tego rodzaju organizacji na wzór 

lokalnej grupy działania. Burmistrz podkreślił, że organizacja nie ma zastępować LGD, której zadaniem jest 

przyznawanie grantów dla przedsiębiorców i organizacji. Burmistrz poinformował, że planowane jest 

powołanie stowarzyszenia opartego na strukturze stowarzyszeń działających w obszarze turystyki tzn. 

lokalnej organizacji turystycznej. Burmistrz dodał, że nazwa planowanego stowarzyszenia to „Wzlot”, czyli 

„Wielkopolskie Zdroje. Lokalna Organizacja Turystyczna”. Burmistrz poinformował, że zainicjowanie ww. 

stowarzyszenia jest planowane na maj br. a obecnie trwają prace nad zapisami statutu. Burmistrz dodał, że 

czeka również na deklaracje samorządów, które chcą przystąpić do lokalnej organizacji turystycznej na 

etapie startu. Burmistrz stwierdził, że przystąpienie tej organizacji i jej funkcjonowanie nie może odbyć się 

bez zaangażowania Rady Miejskiej. Burmistrz poinformował, że jak uzyska wstępne deklaracje i projekty 

dokumentów, zamierza poddać ten temat pod dyskusję radnych w ciągu najbliższego miesiąca.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi Burmistrza i pozytywnie ocenił ww. deklarację, 

jednak zadał pytanie o podstawę twierdzeń Burmistrza na temat turystyki, turystach i hotelach w Złotowie. 

Radny poinformował, że z jednym z hotelarzy Burmistrz się sądzi, a „Dom Polski” został przez Burmistrza 

zlikwidowany. Radny dodał, że Burmistrz nie podjął działań w kierunku zagospodarowania plaży ani w celu 

podniesienia jakości wody w jeziorze. Radny poinformował o działaniach w kierunku zagospodarowania 

plaży przez Gminę Zakrzewo oraz Kujan. W ocenie radnego cyt. „my stoimy w miejscu”. Radny ponowił 

pytanie o podstawę podejmowania przez Burmistrza działań w kierunku powołania lokalnej organizacji 

turystycznej i wydatkowanie środków z budżetu gminy na to działanie.  

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że podejmuje ww. działania na podstawie potencjału miasta, badań 

wykonywanych od lat, diagnozy opracowanej w ramach wniosku złożonego do Funduszy Norweskich. 

Burmistrz dodał, że na te inicjatywy posiada wpływ również radny, który może inicjować różnego rodzaju 

działania. Burmistrz stwierdził, że przed nami długi proces w zakresie powołania lokalnej organizacji 

turystycznej wymagający większej dyskusji i jeżeli radny wyrazi wolę dyskusji na ten temat, to będzie 

okazja m.in. w ramach opracowywania strategii rozwoju Gminy Miasto Złotów na najbliższe lata. Burmistrz 

przypomniał, że obowiązująca strategia wymienia turystykę na jednym z pierwszych miejsc. Burmistrz 

podkreślił, że turystyka zawsze zajmowała miejsce w opracowywanych dokumentach strategicznych miasta. 
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Burmistrz dodał, że obecnie temat turystyki jest inaczej definiowany, współcześnie dominują inne tendencje 

i trendy np. pobyty krótkoterminowe, weekendowe. Burmistrz zwrócił uwagę, że są to zagadnienia trudne, 

części z nich nie można zrealizować od razu np. problemu z występowaniem sinic w jeziorze i ich wpływu 

na jakość wody. Burmistrz poinformował, że w przypadku jeziora Zaleskiego o powierzchni 180 ha tylko 

jego część znajduje się w granicach miasta, a miasto nie jest właścicielem wody w jeziorze. Burmistrz 

wymienił działania mające na celu uatrakcyjnienie tej części jeziora Zaleskiego. Burmistrz poinformował, że 

miasto nad tym jeziorem urządza 2 plaże, został wykonany trakt łączący te plaże, miasto posiada koncepcję 

zagospodarowania tej plaży. Burmistrz zwrócił uwagę, że przed przystąpieniem do prac związanych z 

zagospodarowaniem plaży należy najpierw rozwiązać problem z czystością jeziora (sinice). Działanie to 

zostało zapisane w opracowanym wniosku złożonym w ramach Funduszy Norweskich. Burmistrz dodał, że 

już w tym sezonie zostaną podjęte doraźne działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

sinic w jeziorze. Burmistrz pozytywnie ocenił zarządzanie przez ZCAS miejskimi kąpieliskami i działania 

podjęte w kierunku uatrakcyjnienia plaży m.in. przywiezienie 200 ton piasku z Łeby. Burmistrz 

poinformował, że rozwiązania mające na celu uatrakcyjnienie plaży znajdują się w ww. koncepcji jednak ich 

realizacja może nastąpić po rozwiązaniu innych problemów. Burmistrz dodał, że jeżeli radny wyrazi wolę 

zaangażowania się w te działania to radny przyzna, że w tych działaniach jest konsekwencja i pomysł.  

 

Radny Jakub Pieniążkowski pozytywnie ocenił realizację przedstawionego przez siebie 2 lata temu 

pomysłu przywiezienia piasku znad Łeby. Radny zadał pytanie w sprawie zarządzenia  w sprawie naboru na 

stanowiska Zastępcy Kierownika USC. Radny zadał pytanie, czy jest to nabór na obecne stanowisko 

stanowisko, czy w strukturze organizacyjnej Urzędu zostanie utworzone dodatkowe, drugie stanowisko 

Zastępcy Kierownika USC?  

W odpowiedzi Burmistrz poinformował o dużej absencji osoby zajmującej to stanowisko i obecnie nie 

wiadomo, kiedy osoba ta powróci do pracy. Burmistrz dodał, że przybywa zadań w USC. Burmistrz 

poinformował o pewnych zaległościach w związku z migracją danych papierowych w systemie pomiędzy 

różnymi urzędami stanu cywilnego, na którą to czynność obecnie nie ma czasu. Ponadto istnieje konieczność 

obsługi bezpośredniej klientów USC. Burmistrz poinformował, że specyfika pracy tego stanowiska nie 

pozwala na zastępstwo przez innego pracownika urzędu ze względu na niemożność uzyskania zezwoleń 

dostępu do źródła tzn. dokumentów ze szczególnymi danymi aktów stanu cywilnego. Pracownik taki musi 

posiadać rangę Zastępcy Kierownika USC. Burmistrz podkreślił konieczność zatrudnienia drugiego 

pracownika o statusie Zastępcy Kierownika USC, ponieważ w przypadku ewentualnej niemożności 

wykonywania swoich zadań przez Kierownika USC i nieobecności jego Zastępcy, Urząd byłby 

sparaliżowany i nie byłoby możliwości kontynuowania pracy, do czego nie można dopuścić.   

 

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

Złotowa w okresie od dnia 13 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.” została przyjęta przez Radę.  
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Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz, w imieniu mieszkańców ul. Kujańskiej i ulic przyległych, złożyła 

interpelację w sprawie wystąpienia do WZDW z wnioskiem w sprawie organizacji bezpiecznego przejścia 

dla pieszych przy ul. Kujańskiej w rejonie jedynego sklepu ogólnospożywczego. Radna przypomniała, że 

złożyła interpelację w tej samej sprawie w dniu 5 grudnia 2018 r. Wówczas WZDW nie wyraził zgody na 

wykonanie przejścia. Radna dodała, że ul. Kujańska jest drogą wojewódzką o stosunkowo dużym natężeniu 

ruchu zarówno samochodów osobowych i ciężarowych. Chodnik przy tej ulicy zlokalizowany jest po stronie 

przeciwległej niż sklep. Radna poinformowała, że część mieszkańców udająca się do tego sklepu zmuszona 

jest do przechodzenia przez ulicę w sposób niezgodny z przepisami ruchu drogowego, co jest związane z 

dużym niebezpieczeństwem m.in. z uwagi na przebiegające dzieci. Radna przytoczyła przykład osoby 

niepełnosprawnej próbującej przejechać ulicę na wózku elektrycznym.          

 

Radny Krzysztof Żelichowski nawiązał do swojej wypowiedzi z posiedzenia komisji stałych Rady 

Miejskiej dotyczącej uchwały w sprawie uznania skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa za 

niezasadną (sprawa nasadzeń lip przy al. Piasta). Radny zadał pytanie, czy będzie przygotowany projekt 

uchwały w tej sprawie i kto go opracuje oraz kiedy taki projekt zostanie poddany pod obrady Rady? Radny 

poprosił o wypowiedź w tej sprawie radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie.  

 

Radny Maciej Zając odniósł się do podniesionej przez siebie na posiedzeniu komisji stałych Rady 

Miejskiej sytuacji związanej z paczkomatem przy sklepie „Dino” przy ul. Wielatowskiej. Radny 

poinformował o zniszczeniu istniejącego trawnika w wyniku korzystania z przedmiotowego paczkomatu, 

zarówno przez pieszych jak i samochody tam parkujące. Radny dodał, że miejsce zostało zabezpieczone 

doraźnie kołkami i taśmą. Radny stwierdził, że należy znaleźć jakieś rozwiązanie techniczne tej sytuacji 

umożliwiające zarówno korzystanie z paczkomatu oraz zachowanie estetyki tego terenu np. poprzez 

wykonanie stosownych utwardzeń oraz nowych dojść do tego urządzenia.    

 

Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto 

Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto 

Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji w materiałach dot. XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt 

był omawiany na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

W ocenie radnego Romana Głyżewskiego ww. materiał dotyczący danych z zakresu pomocy społecznej w 

zakresie merytorycznym jest prawidłowo opracowany. Radny ponownie zgłosił uwagę w sprawie 

zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych, których jest obecnie 8. Radny poinformował, że 

zgodnie z wymogami na każde 2 tys. mieszkańców lub na każde 50 rodzin korzystające z pracy socjalnej 

musi być zatrudniony 1 pracownik socjalny. Radny podkreślił, że w okresie ostatnich 5 lat brakuje 1 
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pracownika socjalnego w MOPS. Radny zwrócił się  z prośbą do kierownictwa Urzędu w sprawie 

poważnego podejścia do rozwiązania powyższego problemu tak, aby łącznie zostało zatrudnionych 9 

pracowników socjalnych. Radny podniósł również temat utworzenia całodziennych domów opieki 

społecznej. Zdaniem radnego istnieje potrzeba wynikająca ze struktury wiekowej społeczeństwa, aby w 

okresie najbliższych 2-3 lat podjąć prace w kierunku utworzenia ww. placówek. Radny dodał, że podjęto 

działania w kierunku utworzenia tego rodzaju domu w zakresie wniosku w ramach Funduszy Norweskich. 

Zdaniem radnego należy podejść do tematu poważnie i wypracować alternatywne rozwiązanie w przypadku 

nie uzyskania ww. dofinasowania.   

Burmistrz poinformował, że z analizy opracowanej w ramach wniosku do Funduszy Norweskich wynika, że 

w Złotowie na udzielanie pomocy społecznej przeznaczane jest więcej środków w porównaniu do innych 

miast o podobnym potencjale. W nawiązaniu do podniesionej przez radnego Romana Głyżewskiego uwagi w 

sprawie zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników socjalnych w MOPS w Złotowie zgodnych z 

obowiązującym algorytmem, Burmistrz podkreślił, że jednostka wykonuje swoje zadania bardzo dobrze. W 

ocenie Burmistrza nie ma żadnych problemów w funkcjonowaniu ośrodka. Burmistrz dodał, że na pracę 

jednostki wpływa również coraz więcej zadań przekazywanych do ośrodków pomocy społecznej przez rząd 

jak np. 500 plus, czy bony turystyczne. Burmistrz poinformował, że wraz z przekazywaniem ww. zadań 

równocześnie były przekazywane środki na zwiększenie zatrudnienie w ramach obsługi tych zadań. 

Burmistrz dodał, że obecnie sytuacja w zakresie zatrudnienia wygląda lepiej. Burmistrz poinformował, że w 

ramach pomocy społecznej są realizowane zadania innego typu jak np. Punkt Interwencji Kryzysowej 

działający w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej udzielający bezpłatnej pomocy prawnej, 

terapeutycznej i psychologicznej. W „Domu Polskim” został uruchomiony w ramach działania projektowego 

„Klub Seniora”, którego funkcjonowanie zostało ograniczone pandemią. Burmistrz dodał, że w ramach 

udzielania pomocy medycznej w ww. klubie został wprowadzony wysoki standard opieki nad seniorami m.in. 

poprzez wyposażenie seniorów w specjalne aplikatory na nadgarstki, dzięki którym jest mozliwy 

bezpośredni kontakt z medykiem. Kolejnym programem, o którym Burmistrz poinformował, to Dom „Senior 

Plus”, na funkcjonowanie którego pozyskiwane są środki zewnętrzne. Dom „Senior Plus” to 8 godzinny 

pobyt seniora w placówce z posiłkiem i z rehabilitacją. Burmistrz stwierdził, że w ramach pomocy dla 

seniorów istnieje potrzeba funkcjonowania w mieście całodobowego domu opieki, nie tylko 8 godzinnej, 

jaka jest świadczona w Domu „Senior Plus”. Burmistrz pozytywnie ocenił funkcjonowanie komercyjnych 

podmiotów działających w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych jak np. działalność szpitala, czy 

Zakładu Opieki Leczniczej przy ul. Wodociągowej. Burmistrz poinformował, że MOPS kieruje 

podopiecznych ze Złotowa do całodobowych domów opieki. Burmistrz dodał, że osób potrzebujących tego 

rodzaju pomocy w skali całego powiatu jest ok. 80 rocznie. Zdaniem Burmistrza tego rodzaju obiekt 

powinien powstać na terenie powiatu złotowskiego, być może w Złotowie. Burmistrz stwierdził, że 

analizując możliwości lokalowe miasta obecnie nie można zaproponować lokalizacji takiego obiektu w 

Złotowie. Burmistrz poinformował o rozmowach z proboszczem parafii pw. Św. Rocha w Złotowie o 

możliwości zaadaptowania budynku plebani na całodobowy dom opieki dla osób starszych w systemie 
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komercyjnym. Burmistrz dodał, że ksiądz proboszcz podjął rozmowy w tej sprawie z Caritas Polska. 

Burmistrz poinformował, że parafia nie zamierza sprzedawać budynku plebanii tylko zamierza utworzyć 

całodobowy dom opieki dla seniorów. Burmistrz dodał, że wówczas MOPS mógłby kierować seniorów z 

terenu miasta do tego rodzaju placówki w Złotowie, za czym idą konkretne pieniądze. Burmistrz 

poinformował, że temat utworzenia ww. domu jest analizowany. Burmistrz podkreślił, że współpraca z 

jednostką organizacyjną, jaką jest MOPS w Złotowie, jest na wysokim poziomie i pozwala rozwiązywać 

problemy i dostosowywać narzędzia do oczekiwań. Burmistrz stwierdził, że należy zbadać przyczyny 

specyfiki miasta Złotowa, jeżeli chodzi o wydawanie środków na pomoc społeczną w porównaniu do takich 

miasta jak Czarnków, Chodzież, Wągrowiec. W porównaniu do tych miast Złotów wydaje znacznie więcej 

środków na pomoc społeczną.    

 

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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów 

pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów”. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 11 głosami „za” 

podjęła ww. uchwałę.  

 

Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Złotów z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020”  

Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Złotów z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2020” w materiałach dot. XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona na 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Radny Roman Głyżewski pozytywnie ocenił ww. sprawozdanie. Zdaniem radnego materiał został 

przygotowany profesjonalnie. Radny poinformował, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane w 

związku z sytuacją w 2020 r. związaną z pandemią. Radny stwierdził, że współpraca poszczególnych 

stowarzyszeń z pracownikiem Urzędu zajmującym się organizacjami pozarządowymi jest w miarę dobra. 
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Radny dodał, że wysokość środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych jest adekwatna 

do możliwości budżetowych gminy.   

 

Burmistrz podziękował radnemu Romanowi Głyżewskiemu za powyższą opinię i podkreślił, że przywiązuje 

dużą uwagę do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Burmistrz stwierdził, że obok kwestii 

związanej z wysokością środków przeznaczonych w budżecie na te zadania, ważną sprawą była współpraca 

z organizacjami pozarządowymi odnośnie zasad funkcjonujących w zakresie wydatkowania i rozliczania 

środków publicznych. Burmistrz podkreślił, że dotacje dla organizacji pozarządowych podlegają 

bezwzględnym formalnym przepisom w ww. zakresie. Burmistrz dodał, że odpowiedzialność za ich 

wydatkowanie leży również po stronie organizacji pozarządowych, które muszą tych reguł przestrzegać. 

Burmistrz stwierdził, że organizacje funkcjonujące lokalnie są coraz bardziej profesjonalne. Burmistrz dodał, 

że istnieje „klimat” do zwiększenia kwot w ramach realizacji ww. programu, ponieważ środki te są bardzo 

dobrze wydatkowane i rozliczane. Burmistrz podkreślił, że okres pandemii wpłynął na przeprowadzanie 

przedsięwzięć przez organizacje m.in. zostało rozwiązanych 7 umów z powodów zagrożenia epidemicznego. 

W 2020 r. złożono ponad 40 projektów. Burmistrz poinformował, że w roku bieżącym na realizację zadań w 

ramach programu współpracy zwiększono kwoty, zarówno na zadania w zakresie pożytku publicznego, jak i 

na rozwój sportu. Wszystkie te środki zostały rozdysponowane w ramach ogłoszonych konkursów. Burmistrz 

wyraził nadzieję, że przedsięwzięcia, którym przyznano dotacje zostaną zorganizowane i przeprowadzone. 

Burmistrz poinformował, że sprawa funkcjonowania lokalnych organizacji pozarządowych została zawarta 

również w ramach wniosku złożonego do Funduszy Norweskich m.in. w zakresie udzielenia im pomocy w 

ich działalności i ich profesjonalizacji. Burmistrz dodał, że na działalność organizacji pozarządowych w 

zakresie ww. wniosku ma zostać przeznaczona wieża ciśnień w celu stworzenia miejsca dla rozwoju 

przedsiębiorczości, szczególnie dla młodych oraz udzielenie wsparcia dla organizacji w zakresie księgowości 

oraz stworzenia bazy informacji o możliwości uzyskania dofinansowania, grantów z innych źródeł. 

Burmistrz zwrócił uwagę, że słabą stroną lokalnych organizacji pozarządowych jest właśnie nieznaczne 

wykorzystanie innych możliwości uzyskania środków na realizację swoich zadań ze źródeł zewnętrznych. 

Organizacje te skupiają się na uzyskaniu dotacji z budżetów samorządów. Burmistrz poinformował, że jest 

opracowywane comiesięczne zestawienie w zakresie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne z innych 

źródeł np. z urzędu marszałkowskiemu i ta informacja jest rozsyłana do organizacji. Opracowanie to jest 

przygotowywane przez WOKiSS i za symboliczną opłatę raport ten jest dostępny w Urzędzie.             

  

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego 

programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” została przyjęta przez Radę.   
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Punkt 9. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 

2020 rok” 

Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z „Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2020 

rok” w materiałach dotyczących XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona na 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających 

z „Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2020 rok” została przyjęta przez Radę.   

 

Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok  

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

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

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował, że na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej został przyjęty wniosek 

zgłoszony przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza, który zostanie poddany pod głosowanie.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do informacji przesłanej radnym w dniu wczorajszym na temat 

wyników głosowania w sprawie ustalenia najbardziej optymalnej lokalizacji realizacji zadania pn. „Budowa 

chodnika przy ul. Brzezińskiego i ul. Radowskiego”. Radny przedstawił kartkę z tabelką z 

przeprowadzonym przez siebie sondażem w sprawie ww. zadania. Radny odczytał wyniki ww. sondażu. 

Radny poinformował, że za lokalizacją nr 1 oddano 18 głosów, za lokalizacją nr 2 oddano 6 głosów. Radny 

dodał, że lokalizacje nr 3 i 4 będące propozycjami Burmistrza nie uzyskały w ogóle aprobaty mieszkańców. 

Radny stwierdził, że nie należy zmieniać tego, co zostało ustalone w budżecie i dlatego radny złożył ww. 

wniosek. Radny wyraził gotowość do podjęcia rozmów z Burmistrzem w zakresie zmiany w przebiegu 

chodnika i cyt. „zrobić lokalizację nr 2, to jest ta ścieżka, która by szła od rzeczki do ronda”. Radny dodał, że 

oczekuje ze strony Burmistrza informacji w zakresie podjęcia ww. rozmowy.  

 

Radna Agnieszka Jęsiek-Barabasz odniosła się do zmiany lokalizacji wybiegu dla psów. Zdaniem radnej 

zaproponowana nowa lokalizacja nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na małą powierzchnię tego 

terenu. Radna zwróciła uwagę, że zaproponowany teren jest bardzo wąski i zakwestionowała jego szerokość, 

którą zadeklarowano na 7 m. W ocenie radnej ten teren nie jest powierzchnią, na której psy będą miały 

możliwość się wybiegać oraz skorzystania z takich atrakcji, jak np. na osiedlu Słonecznym. Radna 

zaproponowała postawienie na tym terenie koszy na odchody dla zwierząt, który jest miejscem 
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wyprowadzania psów przez mieszkańców okolicznych bloków. Jednak w ocenie radnej nie należy tam robić 

wybiegu dla psów. Radna dodała, że na terenie przy ul. Wańkowicza należy również postawić kosze na 

odchody zwierzęce przed dalszym zagospodarowaniem tego terenu w zakresie infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. Zdaniem radnej miasto powinno poszukać innej lokalizacji na wybieg dla psów w tej części 

miasta być może we współpracy SM ”Piast”, która posiada na tym terenie swoje zasoby mieszkaniowe. 

Radna zwróciła uwagę, że na terenach zielonych w mieście powinny powstać wybiegi dla psów np. na 

terenach przy promenadzie. Radna podkreśliła, że wykonanie wybiegu dla psów przy parkingu przy ul. 

Sienkiewicza, przy domach mieszkalnych i szkole nie jest dobrą lokalizacją.       

 

Radny Roman Głyżewski zwrócił się z prośbą o przybliżenie informacji na temat zmian w budżecie na rok 

2021 w zakresie wydatku tytułem dotacji celowej w kwocie 85 tys. zł dla ZDK w związku ze złożeniem 

wniosku o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu pn. „Kulisy Kultury”.  

 

Burmistrz poinformował, że program pn. „Kulisy Kultury” został uruchomiony przez Marszałka 

Województwa, po powodzeniu realizacji programu pn. „Szatnia na Medal”. Celem tego programu jest 

udzielenie wsparcia obiektom kultury. Przedmiotowa dotacja dot. wkładu własnego w zakresie wniosku 

opracowanego przez Panią Dyrektor ZDK w ramach ww. programu na kwotę 85 tys. zł. Zgodnie z 

regulaminem ww. programu wartość dofinansowania nie może przekroczyć połowy kosztów całkowitych 

zadania. Burmistrz poinformował, że kwota w wysokości 55 tys. zł zostanie zaangażowana w wykonanie 

klimatyzacji sali kinowej. Pozostała część kwoty obejmuje zadania związane z zakupem wyposażenia sceny 

oraz remontem łazienki. Burmistrz dodał, że w przypadku przyznania ZDK ww. dofinasowania, powyższe 

zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.  

 

Burmistrz poinformował, że zadanie dot. wybiegu dla psów zostało zgłoszone do budżetu przez radnego z 

tego okręgu tzn. radnego Stanisława Wojtunia i Burmistrz rozmawiał z radnym nad propozycjami nowych 

lokalizacji tego zadania. W ocenie Burmistrza nowa lokalizacja przy parkingu przy ul. Sienkiewicza jest 

lepsza od poprzedniej tj. terenu przy placu zabaw przy ul. Wańkowicza, przynajmniej z 2 powodów. 

Poprzedni teren posiada potencjał do zagospodarowania/zabudowy w zakresie infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. Burmistrz dodał, że okrojenie i wydzielenie boiska przy al. Mickiewicza nie zostało dokonane 

przez ówczesnego Burmistrza Miasta Złotowa, Pana Stanisława Wełniaka, aby obecnie powstał tam wybieg 

dla psów. Burmistrz podkreślił, że należy rozsądniej wykorzystać potencjał tego terenu. Burmistrz 

poinformował, że w ramach wniosku do Funduszy Norweskich zostały ujęte wypracowane ze środowiskiem 

sportowców rozwiązania w zakresie zagospodarowania tego terenu poprzez jego włączenie do istniejącego 

kompleksu sportowego przy al. Mickiewicza. Na tym terenie mogłyby powstać takie obiekty jak m.in. 

zadaszone miejsce do uprawiania sztuk walki, czy kryte korty tenisowe. Zdaniem Burmistrza stworzenie 

obecnie na tym terenie wybiegu dla psów, a później jego likwidacja w związku z jego rozbudową w zakresie 

istniejącej infrastruktury sportowej, byłoby rozwiązaniem niegospodarnym. W ocenie Burmistrza 



Protokół Nr XXIX.2021 z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

12 

 

powierzchnia istniejącego wokół parkingu przy ul. Sienkiewicza terenu zielonego jest wystarczająca dla 

wybiegu dla psów m.in. znajduje się tam hydrant i będzie możliwość zorganizowania dostępu do wody pitnej. 

Burmistrz dodał, że nowa lokalizacja została zaakceptowana przez autora tego zadania. Burmistrz zaznaczył, 

że zawsze na etapie realizacji zadań przyjętych do budżetu jest dokonywana szczegółowa ocena sposobu ich 

wykonania i w przypadkach ich zmiany Burmistrz występuje do Rady o jej zaakceptowanie. W tym 

konkretnym przypadku chodzi o zmianę nazwy ulicy ujętej w zadaniu. Zdaniem Burmistrza zaproponowana 

lokalizacja wybiegu dla psów jest optymalna, ponieważ autora tego zadania zwrócił uwagę na problem braku 

takiego terenu w tej części miasta. W ocenie Burmistrza stworzenie wybiegu przy promenadzie nie będzie 

odpowiedzią na powyżej zasygnalizowaną potrzebę przez mieszkańców tej części miasta. Burmistrz 

poinformował, że nie wzięto pod uwagę możliwości zaangażowania SM ”Piast” w realizację tego zadania i 

stworzenia wybiegu dla psów na jedynym znajdującym się w pobliżu terenie zielonym należącym do 

spółdzielni. Burmistrz dodał, że w realizacji tego zadania miasto powinno polegać na własnych terenach.  

 

Następnie Burmistrz odniósł się do sprawy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiego 

i ul. Radowskiego”. Burmistrz poinformował, że przystępując do realizacji tego zadania w ramach 

zabezpieczonych środków i w zakresie wskazanych parametrów można wykonać ok. 70 m chodnika. 

Lokalizacja wskazana przez radnego znajduje się w terenie mało zurbanizowanym, na tym obszarze 

zlokalizowany jest jeden budynek. Burmistrz stwierdził, że taka lokalizacja nie jest racjonalnym pomysłem, 

na co wskazali sami mieszkańcy. Burmistrz dodał, że mieszkańcy wskazali 3 inne lokalizacje. Burmistrz 

przyznał, że zadanie budowy chodników na tym terenie należy rozpocząć i należy je kontynuować etapami 

w następnych latach. Jednak w ocenie Burmistrza nie należy rozpoczynać budowy chodnika od środka, tylko 

od początku. Burmistrz poinformował, że zaprosił 50 domostw tworzących tamtą aglomerację do wyrażenia 

swojej opinii w zakresie przedstawionych wariantów lokalizacji chodnika. Odpowiedzi udzieliły 22 rodziny. 

Burmistrz zaznaczył, że radny pokazuje „jakąś kartkę”, tymczasem Burmistrz jest w posiadaniu konkretnych 

deklaracji konkretnych osób, które wskazały te lokalizacje i opowiedziały się za nimi. Burmistrz 

poinformował, że to mieszkańcy wskazali początek ul. Kocika do placu zabaw, jako dobry start realizacji 

tego zadania i ta propozycja była najlepiej uzasadniona. Burmistrz dodał, że informacje w sprawie wyników 

głosowania w sprawie ustalenia najbardziej optymalnej lokalizacji realizacji tego zadania przesłał radnym w 

celu zapoznania ich z sensownością takiego rozwiązania. Burmistrz podkreślił, że to mieszkańcy mają 

decydować w zakresie urządzenia i zagospodarowania tej części miasta biorąc pod uwagę istniejące 

możliwości oraz swoje oczekiwania. Druga propozycja to skomunikowanie ul. Chojnickiej za kompleksem 

bloków TBS, gdzie znajduje się teren zielony i w planie zagospodarowania jest przewidziana ścieżka. 

Burmistrz dodał, że dokonano analizy wykorzystania tego nieutwardzonego skrótu biorąc nawet pod uwagę 

ślady na śniegu. Trzecia propozycja została wskazana przez mieszkankę podczas wizji lokalnej i dot. 

skomunikowania zejścia do jeziora Burmistrzowskiego z uwagi na bezpieczeństwo i wygodę dzieci w drodze 

do szkoły. Obecnie dzieci muszą schodzić z drogi asfaltowej i z ronda nieutwardzoną ścieżką brodząc w 

błocie. W ocenie Burmistrza wniosek przyjęty przez komisje stałe Rady Miejskiej nie powinien zostać 
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przyjęty. Burmistrz poinformował, że dlatego zapytał radnych o ich zdanie w sprawie zmiany nazwy zadania, 

ponieważ ta zmiana zadania formalnie wymaga zgody Rady. Burmistrz podkreślił, że w kolejnych etapach 

budowy tego chodnika zostanie również objęty odcinek wskazany w pierwotnie zgłoszonym wniosku do 

budżetu przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Zdaniem Burmistrza obecnie rozsądniejszym 

rozwiązaniem jest uwzględnienie wskazań mieszkańców. Burmistrz dodał, że zrezygnowanie z 

zaproponowanego wariantu oznacza, że nie zostaną wzięte pod uwagę opinie mieszkańców tamtej części 

miasta, którzy zostali zaangażowani we wskazanie lokalizacji przebiegu chodnika na tym osiedlu. Burmistrz 

podkreślił, ze należy powyższą obietnicę wobec mieszkańców wypełnić i dodał, że takie rozwiązanie leży 

zarówno w jego interesie, jak i interesie radnego Krzysztofa Koronkiewicza jak i pozostałych radnych.    

       

Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że w jego interesie leżą prośby mieszkańców skierowane do 

niego tzn. wykonania drogi od mostku do cmentarza i radny tą prośbę mieszkańców spełnił kierując wniosek 

do budżetu. Radny jeszcze raz wyraził gotowość do podjęcia rozmów w sprawie zmiany planu i zmiany 

lokalizacji na wersję nr 3 tzn. propozycję przebiegu chodnika od strony rzeczki w kierunku cmentarza, 

ponieważ na tym odcinku panuje największy ruch. Radny odnośnie rozpoznania ruchu pieszego na tym 

terenie przeprowadzonego przez Burmistrza zwrócił uwagę, że nie należy zatrzymywać się na ul. 

Chojnickiej, tylko należy wziąć pod uwagę ruch na terenie całego tego osiedla. Radny poinformował, że 

największe natężenie ruchu jest z ul. Królowej Jadwigi do osiedla Chojnicka 2. Radny dodał, że w 

przedstawionej przez Burmistrza propozycji nr 1 jest usytuowany jeden budynek, kolejny jest w fazie 

budowy. Zdaniem radnego nie można mówić w tej sprawie o ilości budynków, zwłaszcza, że są to domki 

jednorodzinne a nie budynki wielorodzinne. Radny zaproponował wykonanie odcinka, o który mieszkańcy 

prosili. Natomiast punkt, w którym ta budowa powinna się rozpocząć tzn. od strony cmentarza (budynek 

należący do Pana Krzysztofa Karabasza), czy od strony rzeczki, to jest tylko kwestia spotkania i rozmów w 

tej sprawie. Radny dodał, że jest otwarty na rozmowę w powyższej sprawie. Radny poinformował, że 

bezpieczniejszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie realizacji tego zadania od strony rzeczki w związku z drogą, 

jaką pokonują dzieci w drodze do szkoły. Radny podkreślił, że ww. wariant może zostać zrealizowany ale na 

pewno nie to, co Burmistrz wskazał.   

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do sprawy zmiany lokalizacji wybiegu dla psów. W ocenie radnego 

pierwotne umiejscowienie tego zadania przy ul. Reymonta wydaje się najlepszym wariantem. Radny dodał, 

że jednak po wysłuchaniu argumentów Burmistrza dot. możliwości zagospodarowania tego terenu w 

zakresie infrastruktury sportowej (korty tenisowe, miejsce do uprawiania sztuk walki) stwierdził, że potrzeby 

ludzi są ważniejsze niż potrzeby zwierząt. Radny podkreślił, że wybieg dla psów w okolicy dużego osiedla 

jest potrzebny. Radny  stwierdził, że najlepszym i prawidłowym miejscem pod wybieg dla psów jest teren 

przy parkingu przy ul. Sienkiewicza, ponieważ korzystają z niego osoby spacerujące z psami. W ocenie 

radnego wybieg na tym obszarze nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ od strony domków 

jednorodzinnych istnieją wysokie ogrodzenia a w budynkach szkoły przy parkingu znajdują się warsztaty, 
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sala.   

 

Radny Roman Głyżewski nawiązał do budowy chodnika. Zdaniem radnego etap konsultacji i rozmów na 

temat wykonania inwestycji powinien odbyć się wcześniej podczas procesu tworzenia budżetu. Radny 

stwierdził, że osiedle przy ul. Chojnickiej się rozwija i środki przeznaczone na tą część miasta w kwocie 40 

tys. zł są bardzo małe. Radny dodał, że zadanie to zgłosił radny Krzysztof Koronkiewicz w małej kwocie z 

uwagi trudny okres i inne zadania przewidziane do realizacji w 2021 r. i dlatego przedsięwzięcie to zostało 

przyjęte do budżetu. Radny złożył propozycję polegającą na pozostawieniu w budżecie pierwotnie 

zapisanego zadania tj. w pierwszej wersji. Radny dodał, by radny Krzysztof Koronkiewicz spotkał się z 

Burmistrzem w tej sprawie. Zdaniem radnego, skoro obecnie w budżecie znaleziono kwotę 85 tys. zł na 

dotację dla ZDK, to powinno się również znaleźć kilkadziesiąt tys. zł na wykonanie wersji nr 3 i nr 4. Radny 

podkreślił konieczność kompromisu w tej sprawie w celu rozbudowy przedmiotowej infrastruktury drogowej 

dla dobra obu stron i mieszkańców osiedla.  

 

Burmistrz stwierdził, że jego rolą jest dobranie takich rozwiązań, które spełniają postawione przez organ 

stanowiący zadania. Burmistrz dodał, że przedstawione propozycje w zakresie budowy chodnika są jego 

przywilejem jako organu wykonawczego realizującego zadania budżetowe przyjęte przez radę gminy. 

Burmistrz podkreślił, że na etapie składania propozycji i wniosków do budżetu, nie każde zadanie jest 

szczegółowo przeanalizowane, jak w swojej wypowiedzi wskazał radny Roman Głyżewski. Nie każde 

zadanie zgłoszone do budżetu jest społecznie skonsultowane. Burmistrz odniósł się do deklaracji radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza i stwierdził, że to rozwiązanie jest na pewno znaczenie lepsze aby usprawnić to 

zejście do jeziora Burmistrzowskiego. Burmistrz poinformował, że wróci do tego rozwiązania i dodał, że 

potrzebuje czasu w przedmiocie podjęcia decyzji odnośnie nazwy tego zadania w przypadku porozumienia 

się w zakresie lokalizacji tego zadania potwierdzonej oczekiwaniami mieszkańców. Burmistrz zaproponował 

wprowadzenie tego punktu na zapowiedzianej sesji nadzwyczajnej w celu rozwiązania tej sytuacji i 

rozpoczęcia realizacji tego ciągu pieszego od najbardziej oczekiwanego miejsca. Zdaniem Burmistrza to 

zejście w dół jest właśnie takim kompromisem. Burmistrz zapowiedział przygotowanie tego zagadnienia na 

sesję nadzwyczajną.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Romana Głyżewskiego i podziękował 

radnemu za udzielone wsparcie. Radny poinformował, że przeprowadził konsultacje jeszcze przed 

planowanym budżetem i dlatego zgłosił wniosek w sprawie budowy chodnika w oparciu o głosy 

mieszkańców. Radny dodał, że Burmistrz nie brał udziału w spotkaniach w sprawie projektu budżetu i 

obecnie dopiero chce współpracować z mieszkańcami, w ocenie radnego na tego rodzaju działania jest już za 

późno. Zdaniem radnego w związku z tym, że ulice Brzuchalskiego i Kocika stanowią jedną długość, jeden 

ciąg tej samej drogi, to nie ma potrzeby zmiany nazwy pierwotnie ustalonego zadania. Radny dodał, że nie 

ma również znaczenia punkt rozpoczęcia realizacji tego zadania tj. z lewej, czy prawej strony, ponieważ to 



Protokół Nr XXIX.2021 z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

15 

 

nie jest ujęte w budżecie. Zdaniem radnego należy przegłosować zaproponowaną przez niego zmianę w 

sformułowanym przez radnego wniosku, który został złożony na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej 

i rozpocząć budowę chodnika od strony ul. Królowej Jadwigi.                            

  

Przewodniczący zadał pytanie dot. wydatków i ich przeznaczenia określonych w załączniku nr 2 projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok paragraf 22540, rozdział 80149 

i 80150 w zakresie dotacji podmiotowych dla jednostek budżetowych w kwotach 150 tys. zł i 158 tys. zł.  

Pani Skarbnik zapytała, czy radnemu chodzi o dotacje, o które radny zapytał w swoim mailu do Pani 

Skarbnik? Pani Skarbnik dodała, że odpowiedziała na ww. maila radnego.  

Przewodniczący poinformował, że nie zdążył zapoznać się z odpowiedzią Pani Skarbnik przed sesją.  

Pani Skarbnik poinformowała, że ww. dotacje są związane ze środkami, które Gmina Miasto Złotów 

otrzymuje na sfinansowanie pobytu dzieci niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach. Kwoty tych 

środków są podawane przez jednostki oświatowe do projektu budżetu wraz z jednoczesnym 

zapotrzebowaniem składanym przez pracownika merytorycznego odnośnie dotacji udzielanej na specjalne 

przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych. Pani Skarbnik dodała, że powyższe kwoty są liczone z dużym 

przybliżeniem. Natomiast w chwili otrzymania metryczki oświatowej tzn. w marcu br. wiadomo już 

dokładanie jaka kwota przypada na konkretną niepełnosprawność i na konkretne dziecko. W związku z tym, 

że plany finansowe zostały założone na podstawie wniosków pracownika merytorycznego i dyrektorów 

poszczególnych jednostek oświatowych na kwoty niższe, to należy je podwyższyć do wysokości zawartej w 

subwencji. W związku z powyższym te kwoty zostały zapisane w planie Urzędu Miejskiego w Złotowie i 

został zwiększony poziom planowanych dotacji. Pani Skarbnik poinformowała, że dotacje te zostaną przede 

wszystkim udzielone dla Przedszkola „Marcinek”, o ile będzie takie zapotrzebowanie, ale i na dzieci 

niepełnosprawne przebywające w innych, publicznych i niepublicznych przedszkolach. Pani Skarbnik 

poinformowała, że w przypadku niewykorzystania tej kwoty do końca roku, to w takiej sytuacji zostanie ona 

przeniesiona na rok następny. Pani Skarbnik dodała, że taka sytuacja wystąpiła w roku bieżącym, co 

wydarzyło się po raz pierwszy. Pani Skarbnik poinformowała, że w 2021 r. nie zostały wykorzystane 

ubiegłoroczne środki, co zostało ujęte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2020 i dot. kwoty 30 tys. 

zł. Aby wypełnić wymóg stawiany przez ministra w sprawie wykorzystania środków przyznanych na dzieci 

niepełnosprawne na ten cel należało sztucznie podwyższyć plan finansowy. Pani Skarbnik dodała, że 

wykorzystanie tych środków będzie zależało od rzeczywistego zapotrzebowania na ten cel.              

 

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

 

Przewodniczący przedstawił treść wniosku złożonego przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza do ww. 

projektu uchwały przyjęty przez komisje stałe Rady Miejskiej w Złotowie: 

„Wniosek o niewprowadzenie zmiany w załączniku nr 5 dział 600 rozdział 60016 par. 6050 na kwotę 40 tys. 

zł i przywróceniu tej kwoty na budowę chodnika jak było pierwotnie ustalone w budżecie na 2021 rok, czyli 
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budowa chodnika przy ul. Brzezińskiego i ul. Radowskiego.” 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne ww. wniosek. W wyniku głosowania radni 8 głosami „za” 

przy 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęli ww. wniosek.   

 

Po przeprowadzonym głosowaniu radny Krzysztof Koronkiewicz w imieniu mieszkańców podziękował za 

rozsądne podejście do tematu radnym, którzy poparli ww. wniosek.  

Radny Maciej Zając stwierdził, że jeżeli ktoś w danej sprawie ma odmienne zdanie, to nie oznacza, że 

może być mniej rozsądny od pozostałych. Radny poinformował, że opiera się na materiałach otrzymanych 

na papierze i notatka w sprawie wyników głosowania nad propozycjami przedstawionymi przez Burmistrza 

została sporządzona przez pracowników Urzędu, którzy zebrali informacje w zakresie tej sprawy. Radny 

ponownie wyraził opinię, że nie jest mniej rozsądny od tych radnych, którzy głosowali za przyjęciem ww. 

wniosku.     

 

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie odnośnie ww. 

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

uchwały wraz z ww. wnioskiem jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, 

Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz z 

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

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz z ww. wnioskiem jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

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

uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzoną zmianą (wnioskiem). W trakcie głosowania radny 

Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że jest przeciwko nowej lokalizacji wybiegu dla psów przy 

parkingu przy ul. Sienkiewicza, jednak z uwagi na kompleksowe głosowanie zagłosował za  przyjęciem ww. 

projektu uchwały.  

W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 11 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.  

 

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

Złotów na lata 2021-2025 

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

Złotów na lata 2021-2025 rok w materiałach dot. XXIX 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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
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uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

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 11 głosami 

„za” podjęła ww. uchwałę.  

 

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych   

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych rok w materiałach dot. XXIX 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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie 11 głosami „za” 

podjęła ww. uchwałę.  

 

Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030 w materiałach dot. XXIX sesji Rady 

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

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że projekt strategii jest opracowywany przez firmę zewnętrzną, z 

którą została zawarta umowa. Radny zwrócił się z prośbą o przesłanie radnym końcowej wersji tego 

opracowania w celu zapoznania się z projektem strategii i ewentualną możliwością poprawy, zmiany jego 
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zapisów.  

 

Przewodniczący zadał pytanie o podanie nazwy podmiotu zewnętrznego przygotowującego projekt strategii 

i koszt realizacji tego zadania.  

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że projekt zostanie przesłany radnym w celu złożenia korekt i 

uwag. Następnie opracowanie to zostanie poddane szerokim konsultacjom społecznym. Projekt strategii jest 

opracowywany przez firmę „Consulting Marcin Król” z Poznania za kwotę 12.300,00 zł brutto. Burmistrz 

poinformował, że jak na tego rodzaju dokument kwota nie jest duża, co wynika z wkładu miasta w postaci 

posiadanych opracowań i materiałów, które zostały przygotowane w ramach wniosku do Funduszy 

Norweskich. Burmistrz dodał, że dzięki wejściu do grupy 54 miast ubiegających się o dofinansowanie z ww. 

programu, Złotów uzyskał dostęp do ekspertów i narzędzi analitycznych, których normalnie samorządy nie 

posiadają. W związku z powyższym Urząd dysponuje opracowanym materiałem roboczym źródłowym, 

bardzo wysokiej klasy. Burmistrz poinformował, że materiał ten ma zostać wdrożony w wymogi dot. 

opracowywania strategii.         

 

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 Finansów, Budżetu i Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia 

i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”. Komisja 

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

jednogłośnie 3 głosami „za”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030. W 

wyniku głosowania Rada jednogłośnie 11 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.  

 

Punkt 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych   

Burmistrz poprosił radcę prawnego Urzędu Miejskiego w Złotowie, Pana Pawła Tabora, o odpowiedź na 

pytanie zadane przez radnego Krzysztofa Żelichowskiego w sprawie projektu uchwały w sprawie uznania 

skargi na działania Burmistrza za niezasadną. Burmistrz dodał, że w odpowiedzi na interpelację zgłoszoną 

przez radną Agnieszkę Jęsiek-Barabasz ponownie zostanie wystosowane pismo w sprawie wykonania 

przejścia dla pieszych przy ul. Kujańskiej do WZDW wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez radną. W 

odniesieniu do interpelacji zgłoszonej przez radnego Macieja Zająca Burmistrz podkreślił, że sprawa 

paczkomatu jest dla niego ważna. Burmistrz poinformował, że firma do której zostało wystosowane pismo w 
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sprawie zawarcia porozumienia z miastem w celu umożliwienia kurierom załadunek paczek, nie udzieliła 

jeszcze odpowiedzi. Burmistrz zapowiedział rozwiązanie tej sprawy.  

 

Radca prawny nawiązał do swojej wypowiedzi w sprawie projektu uchwały w sprawie uznania skargi na 

działania Burmistrza za niezasadną z poprzedniej sesji. Radca prawny podkreślił, iż zgodnie z ustawą o 

samorządzie gminnym interpelacje i zapytania kierowane są na piśmie do Burmistrza, tym samym radca 

prawny z upoważnienia Burmistrza zabiera głos w tej sprawie. Natomiast odpowiedzi na interpelację 

złożoną przez radnego Krzysztofa Żelichowskiego udzieli już szerzej pisemnie Burmistrz. Radca prawny 

poinformował, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i 

zgodnie ze Statutem Gminy Miasto Złotów wstępne rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji zostało 

powierzone Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ta materia została uregulowana w Statucie Gminy Miasto 

Złotów od § 49b. Zapisy te wskazują, że ww. komisja rozpatruje wstępnie m.in. skargi składane przez 

podmioty na działanie organów administracji publicznej. Procedura prac komisji kończy się wydaniem opinii 

i zgodnie ze Statutem ostateczne zdanie w zakresie rozpatrzenia skargi posiada Rada Miejska, która ją 

rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwały zgodnie z § 49g ust. 4 Statutu Gminy Miasto Złotów. Radca 

prawny poinformował, że na poprzedniej sesji przedmiotem obrad Rady Miejskiej był m.in. projekt uchwały, 

której inicjatorem była Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która zrealizowała swój obowiązek ustawowy i 

przygotowała propozycje rozstrzygnięcia. Radca prawny dodał, że propozycja rozstrzygnięcia została 

uzasadniona oraz rzetelnie i logicznie sporządzona. Propozycja ta nie uzyskała większości głosów w 

głosowaniu radnych. Radca prawny podkreślił, że nie można czynić zarzutu z powodu nie przyjęcia 

propozycji komisji przez Radę, ponieważ Rada ma prawo do takiego rozstrzygnięcia. Radca prawny 

poinformował, że w formacie głosowania, które odbyło się na poprzedniej sesji doszło do sytuacji, w którym 

radni jedynie wyrazili swój pogląd w sprawie, nie aprobując propozycji komisji i artykułując zamiar uznania 

skargi za zasadną. Radca prawny dodał, że ani zamiarem Przewodniczącego, który poddawał pod głosowanie 

zaproponowany przez komisję projekt uchwały ani w żaden sposób logicznie nie można było by przenieść 

tego głosowania na treść projektu uchwały, która miała przecież odwrotną od zamierzonego przez większość 

radnych treści. W związku z powyższym obecnie sytuacja jest następująca, że o ile radni wyrazili swoje 

zdanie, to formalnie ta procedura nie została rozstrzygnięta. Radca prawny poinformował, że przepisy nie 

normują co się dzieje dalej. W ocenie radcy prawnego dla formalności lepiej by było, aby Rada, po stronie 

której jest inicjatywa rozstrzygnięcia tej sprawy i zakończenia procedury skargi, zgłosiła projekt uchwały 

stosownie do zamiaru woli większości wyrażonej na poprzedniej sesji. Radca prawny dodał, że istnieje tego 

rodzaju możliwość zakończenia tej sprawy cyt. „proteza rozstrzygnięcia”, że Przewodniczący wyśle do 

skarżących informację, że na sesji Rady Miejskiej w marcu br. Rada nie uznała złożonej skargi za 

bezzasadną. Radca prawny podkreślił, że woli formalności należałoby w tej sprawie złożyć odpowiedni 

projekt uchwały zgodnie z zapisami Statutu Gminy Miasto Złotów. Radca prawny poinformował, że jedynie 

skarżącym przysługuje prawo do złożenia skargi na bezczynność Rady, ponieważ to im zależy na uzyskaniu 

od Rady rozstrzygnięcia.  
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Radny Krzysztof Żelichowski przyznał, że sprawa ta nie jest rozstrzygnięta i ma skutki w przyszłości tzn. 

w sytuacjach, kiedy Rada nie zgodzi się z opinią przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w 

indywidualnej sprawie. Radny podkreślił, że ww. komisja tylko przygotowuje opinię, a Rada może tą opinię 

albo zatwierdzić albo odrzucić. Zdaniem radnego w tej sprawie powinien zostać przygotowany projekt 

uchwały. Radny zwrócił uwagę na kwestię podmiotu, który miałby przygotować projekt uchwały: 

Przewodniczący, czy Biuro Rady Miejskiej? Radny dodał, że ww. komisja swoje zadanie wykonała i obecnie 

nie będzie wycofywać się ze swojego stanowiska przedstawionego poprzednio Radzie. W ocenie radnego 

powinien zostać przygotowany nowy projekt uchwały dot. stanowiska Rady w tej sprawie.  

Radca prawny zgodził się z powyższą wypowiedzią radnego i dodał, że nie sposób uznać, że taki projekt 

uchwały miałby przygotować Burmistrz uznając skargę na siebie za zasadną w sytuacji, kiedy już wcześniej 

nie widział podstaw do przyjęcia odpowiedzialności. Radca prawny dodał, że Komisja Skarg, Wniosków i 

Petycji wykonała swoje zadanie w tej sprawie i tym samym pozostałymi podmiotami w Radzie 

uprawnionymi w zakresie inicjatywy uchwałodawczej są: grupa 3 radnych, klub radnych lub komisja. Radca 

prawny podkreślił, że jeden z ww. podmiotów posiada uprawnienia do końcowego załatwienia tej sprawy. 

Radca prawny stwierdził, że ani Burmistrz, ani nikt inny nie może narzucić Radzie, aby taki projekt uchwały 

przygotować. Radca prawny ponownie poinformował, że podjęcie uchwały jest pożądanym efektem 

finalnym tej procedury.                    

 

Punkt 15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji 

Radny Roman Głyżewski poinformował o uzyskaniu przez gminę dofinansowania w wysokości 70% 

kosztów tzn. w kwocie 5.222 tys. zł na realizację zadania przebudowy ok. 1 km ul. Zamkowej. 

Dokumentacja na to zdanie za kwotę 70 tys. zł została wykonana w 2019 r. Radny podkreślił znaczenie tej 

ulicy dla Osiedla „Za rzeką” oraz dla rozwoju miasta. Radny dodał, że droga w obecnym stanie 

funkcjonowała przez dwadzieścia kilka lat i problemem w zakresie jej stanu technicznego jest jej podkład z 

żużlu. Koszt całkowity zadania wynosi ponad 7.8100 tys. zł. Radny podziękował wszystkim osobom 

zaangażowanym w opracowanie projektu i w proces aplikowania o uzyskanie dofinansowania. Radny 

odniósł się do zmian w zasadach dofinansowania inwestycji w zakresie dróg samorządowych mających 

miejsce w ostatnim roku m.in. w wyższym udziale tego dofinansowania z poziomu 50% w 2019 do poziomu 

70% obecnie. W ocenie radnego realizacja tej inwestycji będzie trudnym procesem m.in. z uwagi na ponad 

140 posesji znajdujących się przy tej ulicy i znaczenie tej drogi w ruchu drogowym w tej części miasta. 

Radny zadeklarował ze swojej strony maksymalną pomoc w zakresie wykonania tego zadania, tak aby było 

jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. Radny zaznaczył, że przed przystąpieniem do realizacji tej 

inwestycji należy zorganizować spotkanie z mieszkańcami ul. Zamkowej, na którym zostaną przedstawione 

informacje dot. realizacji tego zadania. Radny poprosił o przedstawienie informacji w zakresie procedury 

wprowadzenia tego zadania do wydatków majątkowych budżetu.  
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Burmistrz poinformował, że praktyką przy planowaniu inwestycji drogowych stało się zapytanie 

mieszkańców o ich opnie oraz przeprowadzanie konsultacji z wyłonionymi projektantami, którym są 

przedstawiane wymogi konkursowe w celu przyjmowania takich rozwiązań technicznych, aby uzyskać we 

wnioskach złożonych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych maksymalną liczbę punktów. Burmistrz 

dodał, że ww. opracowana metoda planowania inwestycji przynosi pozytywne efekty. Burmistrz 

poinformował, że zamierza zaangażować radnych w działania mające na celu zmniejszenie uciążliwości prac 

dla mieszkańców w zakresie realizacji tej inwestycji. Burmistrz dodał, że obecnie Urząd oczekuje na 

oficjalne potwierdzenie decyzji o uzyskaniu ww. dofinansowania. Burmistrz poinformował, że po uzyskaniu 

oficjalnego potwierdzenia złoży do Przewodniczącego wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu ujęcia 

tego zadania w cyklu dwuletnim w budżecie na rok 2021 jeszcze przed terminem sesji zwyczajnej w maju 

bieżącego roku. Burmistrz powiadomił o przewidywanych problemach na etapie operatora dostarczającego 

energię, który miałby skablować linie przy okazji tej inwestycji. Koszt realizacji tego zadania należy do ww. 

operatora. Burmistrz poinformował, że czynnikiem mającym skłonić operatora do realizacji ww. zadania 

byłyby niższe koszty jego przeprowadzenia  z uwagi na prace realizowane w tym okresie przez miasto m.in. 

rozkopaną ulice. Burmistrz dodał, że doświadczenie z inwestycji na ul. Polnej pokazało problem w zakresie 

koordynacji działań miasta i operatora, co skutkowało wydłużeniem czasu realizacji zadania. Burmistrz 

poinformował, że wystosował już stosowne pisma do operatora w ww. sprawie. Burmistrz dodał, że jak tylko 

pojawi się informacja na temat oficjalnego potwierdzenia dofinansowania, to zostaną zaproponowane 

zmiany w WPF i w budżecie celem wprowadzenia tego zadania do realizacji w bieżącym i przyszłym roku. 

Zmiany te zostaną zaproponowane na zwołanej w tym celu sesji Rady na początku maja bieżącego roku, tak 

aby można było rozpocząć procedurę przetargową i proces wyłonienia Wykonawcy tej inwestycji oraz 

rozpoczęcia jej realizacji najwcześniej w czerwcu lub na początku lipca 2021 r.       

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz wyraził swoją ocenę na temat zgłaszanego przez siebie kilkakrotnie 

postulatu wymiany oświetlenia w mieście na fotowoltaiczne. Radny poinformował, że wówczas Burmistrz 

miał stwierdzić, że lampy te są za drogie i nieopłacalne. Radny przytoczył z lokalnej prasy informacje na 

temat zakupu tego rodzaju lamp przez Głubczyn za kwotę 4,5 tys. zł za 1 szt. Zdaniem radnego Burmistrz 

zbagatelizował ten temat i obecnie cyt. „jesteśmy daleko za Głubczynem”. Następnie radny odniósł się do 

odpowiedzi na zgłoszone przez siebie na ostatniej sesji interpelacje. Radny przytoczył odpowiedź na jedną z 

nich cyt. „Jeśli rzeczywiście chce Pan poznać wolę mieszkańców, powinien Pan popierać każdą formę 

konsultacji nawet wtedy, gdy uzyskane odpowiedzi nie będą zgodne z Pana wyobrażeniami. Na tym polega 

prawdziwa samorządność.”. Radny stwierdził, że w przeciwieństwie do Burmistrza ma większy kontakt z 

mieszkańcami, ponieważ cyt. „nie siedzę za biurkiem i nie jestem wbity w fotel i właśnie ja się z nimi 

spotykam”. Zdaniem radnego Burmistrz pokazał, że nie przyjmuje każdej formy konsultacji. Radny w tej 

kwestii odniósł się do konsultacji przeprowadzonej niedawno na osiedlu Chojnicka 2, gdzie mieszkańcy 

wprost powiedzieli, że nie chcą „blokowisk” w swojej okolicy, tymczasem według radnego, Burmistrz nadal 

popiera tą formę budownictwa. Kolejną sprawą podniesioną przez radnego była odpowiedź Burmistrza na 
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interpelację w sprawie Pani Jagodzińskiej. Radny zacytował fragment ww. odpowiedzi cyt. „Pragnę 

nadmienić, że w miejscowym panie zagospodarowania przestrzennego działka nr 24/16 (własność Gminy 

Miasto Złotów) jest działką drogową”. Radny w odniesieniu do ww. informacji podkreślił, że przed 

udzieleniem odpowiedzi Burmistrz i pracownicy Urzędu powinni sprawdzić informacje, na które się 

powołują. Radny przedstawił mapkę z pieczątkami Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz Starostwa, na której 

przy budynku Pani Jagodzińskiej zaznaczono 8 stanowisk parkingowych. Radny zwrócił się z prośbą, aby 

więcej tego rodzaju informacji cyt. „bzdur” nie było przytaczanych w odpowiedzi do radnego, że nie ma  

tam naniesionego planu zagospodarowania przestrzennego. Radny odniósł się do zawartej w ww. 

odpowiedzi informacji o zadaniach Straży Miejskiej w zakresie pilnowania przestrzegania praw i zadał 

pytanie cyt. „czy zadaniem Straży Miejskiej jest też wykrzykiwanie na mieszkańców i złośliwości, jak to 

było, bo przykład idzie z góry, tak to było na miejscu u Pani Jagodzińskiej”. Radny dodał, że w najbliższy 

piątek, na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Jagodzińska wyjaśni tą sprawę.  

Następnie radny odniósł się do pisma Burmistrza skierowanego do Przewodniczącego otrzymanego drogą 

elektroniczną przez radnych w sprawie zachowania się radnych na sesji i zapisów w sprawie prowadzenia 

sesji zawartych w Statucie Gminy Miasto Złotów. Radny zadał pytanie Burmistrzowi cyt. „jak Pan może i 

jak śmie w ogóle pouczać Przewodniczącego w prowadzeniu sesji?”. Radny zadał pytanie odnośnie 

rozumienia samorządności przez Burmistrza w zakresie zwoływania i prowadzenia sesji. Radny podkreślił, 

że sesje zwołuje Rada z Przewodniczącym na czele, a Burmistrz jest tylko gościem zaproszonym na sesję. 

Radny stwierdził, że Burmistrz nie powinien dyktować i pouczać Przewodniczącego w jaki sposób ma 

prowadzić sesję. Radny odniósł się do uwagi zgłoszonej przez Burmistrza w ww. piśmie na temat długości 

trwania posiedzeń komisji. Radny wyraził zdziwienie ww. uwagą, ponieważ jego zdaniem Burmistrz rzadko 

w nich uczestniczy. Radny dodał, że udział w posiedzeniach komisji jest czasem poświęconym tematom 

spraw miejskich, które powinny być rozpatrywane szczegółowo i dokładnie. Radny odniósł się do 

przytoczonej w ww. piśmie uwagi na temat długości trwania sesji Rady i zadał pytanie, czy Burmistrz jako 

pracownik Nadleśnictwa potrafił powiedzieć Nadleśniczemu, że za długo prowadzi zebrania? Zdaniem 

radnego Burmistrz cyt. „nie miał Pan takiej odwagi”.  Radny stwierdził, że sesje trwają tak długo z uwagi na 

potrzebę dyskusji nad sprawami miejskimi, których jest bardzo dużo i cyt. „wydawanie pieniędzy to nie jest 

takie lekkie jak się Panu wydaje, bo Pan nie wiem, ma się tutaj chyba za właściciela miasta Złotowa, że nie 

musi się z nikim liczyć. Nie Panie Burmistrzu, sesje będą tak długo trwały, o ile jest tego potrzeba”. Radny 

dodał, że sam Burmistrz nadmieniał, że na sesji istnieje potrzeba dyskusji nad sprawami miasta w celu 

przybliżenia mieszkańcom w jakim kierunku rozwija się miasto. Radny odniósł się do podniesionego w ww. 

piśmie twierdzenia na temat długości trwania wypowiedzi radnych tj. że głos radnego powinien trwać nie 

dłużej niż 5 minut. Radny poinformował, że w zapisach regulaminu jest mowa o trwaniu wypowiedzi 

radnego w czasie nie dłużej niż 5 minut, jednak nie ma wyznaczonego czasu, że wypowiedź ma trwać do 5 

minut. Zdaniem radnego jeżeli wypowiedzi dot. spraw ważnych dla miasta, to powinny być rozstrzygane jak 

najdłużej, powinny być one jasne, klarowne i wyczerpujące. Radny stwierdził, że radni mają prawo do 

wypowiedzi względem każdej sprawy przedstawionej przez Burmistrza. Radny dodał, że terminy sesji ustala 
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Rada, a nie Burmistrz i cyt. „nigdy do tego nie dopuścimy, żeby Burmistrz kierował Radą i 

podporządkowywał sobie”. Radny stwierdził, że jeżeli Burmistrzowi nie podobają się reguły, to zawsze 

może złożyć rezygnację i powrócić do pracy w Nadleśnictwie. Radny negatywnie i krytycznie ocenił ww. 

pismo.  

Następnie radny nawiązał do pogrzebu znanej w Złotowie osoby i kwestii udostępnienia przez księży i portal 

zlotowskie.pl uroczystości przez Internet, dzięki czemu mogło w nich uczestniczyć większe grono osób. 

Radny stwierdził, że po tym pogrzebie nie zauważył żadnej krytyki i hejtu w związku z udostepnieniem 

pogrzebu w Internecie ze strony Burmistrza, cyt. „Pana Piocha”, Pana Wojtunia. W ocenie radnego powyższa 

sytuacja jest tym samym, co w zeszłym roku chciała zrobić Rada tzn. „słynny telebim”. Radny zadał pytanie, 

czy ww. osoby uważają, że był to jednak dobry pomysł? Następnie radny odniósł się do interpelacji 

zgłoszonej podczas ostatniej sesji przez radnego Łukasza Piosika w sprawie wydawnictwa pn. „Złotów 

1370-2020” autorstwa prof. Joachima Zdrenki. Radny zwrócił uwagę, że radny Łukasz Piosik w ww. 

interpelacji poruszył bardzo ważną sprawę tzn. odebranie honorowego obywatelstwa miasta Panu Zdrence, 

która odbiła się szerokim echem nie tylko w Złotowie. Radny dodał, że radny Łukasz Piosik, nieobecny na 

sesji, powinien przygotować jakąś propozycje w powyższej sprawie i ją zakończyć, ponieważ prof. Zdrenka 

czuje się urażony wypowiedzią radnego. Radny zwrócił się z prośbą o przekazanie ww. uwagi radnemu 

Łukaszowi Piosikowi.  

 

Przewodniczący poinformował, że w związku z nieobecnością radnego Łukasza Piosika ostatnia kwestia 

poruszona przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza nie zostanie na obecnej sesji rozstrzygnięta. 

 

Burmistrz stwierdził, że pismo w sprawie zachowania się radnych i zasad przeprowadzania sesji Rady 

Miejskiej ujętych w Statucie Gminy Miasto Złotów miało na celu podniesienie jakości dyskusji 

prowadzonych na sesji. Burmistrz dodał, że na obecnym jej poziom ma wpływ zachowanie się radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza  i dlatego radny tak zareagował w tym temacie w swojej powyższej wypowiedzi. 

Burmistrz stwierdził, że cyt. „to Pan przekracza pewne granice i normy. Może niech Pan się przeniesie do 

Głubczyna, gdzie oświetlenie ledowe rozjaśni Pana troszeczkę bardziej”. Zdaniem Burmistrza radny w 

swojej wypowiedzi poruszył kwestie, do których dyskusji nie jest przygotowany. Burmistrz poinformował, 

że w ramach każdej realizowanej inwestycji oświetlenie jest zmieniane na oprawy ledowe. Na terenie miasta 

znajduje się 900 lamp należących do gminy i 1500, których właścicielem jest ENEA. Burmistrz dodał, że 

radny w swojej wypowiedzi miał najprawdopodobniej na myśli lampy z akumulatorami w gruncie, które są 

stosowane w miejscach, w których nie ma infrastruktury i przyłączy. W ocenie Burmistrza jest to 

„idiotyczny” pomysł, aby płacić 3-krotnie więcej za taką lampę i montować ją w mieście, gdzie można 

doprowadzić energię elektryczną. Burmistrz dodał, że jeżeli radny zajmuje się jakimś zagadnieniem, to 

powinien się lepiej przygotować do dyskusji na ten temat. Burmistrz poinformował, że nie zamierza 

komentować pozostałych zagadnień poruszonych przez radnego Krzysztofa Koronkiewicza w jego 

wypowiedzi cyt. „bo po prostu żałuję, że sprowadza Pan to do tak niskiego poziomu i nas jako gości próbuje 
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w ten sposób cały czas, nieustannie i nawet dzisiaj w jakiś sposób urazić, czy obniżyć rangę. Musi Pan 

wiedzieć, że nie działa to na mnie, raczej traktuję to jako folklor. No po prostu każdy ma z taką osobą do 

czynienia”. Burmistrz dodał, że spotkał się z pracami naukowymi na temat radnego, na jednej z uczelni na 

wydziale retoryki analizują wypowiedzi radnego jako osoby publicznej. Burmistrz zwrócił się do radnego z 

prośbą o dostosowanie się do większości i stwierdził, że nie będzie nawiązywał z radnym dialogu na tym 

poziomie. Burmistrz dodał, że jest na sesji gościem i jako gość zwraca uwagę na realizowanie zasad dyskusji 

i kultury. Burmistrz stwierdził, że na niniejszej sesji Przewodniczący poczynił pewne uwagi i ocenił te 

działania pozytywnie. Burmistrz podkreślił, że Statut reguluje zasady dyskusji na sesji i chodzi o ich 

przestrzeganie. Burmistrz dodał, że „wycieczki osobiste” nie są tutaj wskazane, ponieważ na sesji 

wyznaczane są pewne standardy w zakresie edukacji młodego pokolenia odnośnie zasad i formy 

prowadzenia dyskusji oraz reprezentowania różnorodnych zdań. Na zakończenie swojej wypowiedzi 

Burmistrz podziękował Przewodniczącemu za zaproszenie na dzisiejszą sesję.  

 

Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie 

uroczystości pogrzebowych i ich transmisji na telebimie. W ocenie radnego nie ma podobieństwa pomiędzy 

transmisją mszy żałobnych w telewizji czy Internecie, co ma miejsce często, a pomysłem z telebimem, który 

miałby być wystawiony przed kaplicą przycmentarną. Zdaniem radnego są to dwie różne sprawy.           

 

Punkt 16. Zamknięcie sesji 

Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku złożenia przez radnych oświadczenia majątkowego w 

dwóch egzemplarzach wraz z zeznaniem rocznym (PIT) do dnia 30 kwietnia br. Przewodniczący zwrócił się 

z prośbą do rannych, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia majątkowego o zrealizowanie tego obowiązku.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 15.45 zakończył obrady XXIX sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.    

 
Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  
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