
Protokół Nr XXX.2021 z nadzwyczajnej XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 12 maja 2021 r.   

 

1 

 

Protokół Nr XXX.2021 

z XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 12 maja 2021 r. 

 

 

W dniu 12 maja 2021 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

zarządzenia nr 6.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2021 r. Wnioskodawcą zwołania 

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

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

 

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

Pieniążkowski.   

  

Punkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad 

Obrady otworzył Przewodniczący, który powitał wszystkich radnych uczestniczących zdalnie w sesji oraz 

znajdujących się na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie: Burmistrza Miasta Złotowa - p. Adama 

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

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

 

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

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

Przewodniczący poinformował o usprawiedliwionej nieobecności radnego Stanisława Wełniaka. 

Przewodniczący dodał, że na temat przyczyn nieobecności pozostałych radnych tzn. p. Marioli Wegner, p. 

Janusza Justyny, p. Łukasza Piosika oraz p. Macieja Zająca nie otrzymał informacji.   

W dalszej części sesji za pomocą środków komunikacji elektronicznej udział w sesji wzięli: o godz. 14.05 

radny Janusz Justyna, o godz. 14.10 radny Łukasz Piosik. Tym samym kworum wyniosło 12 radnych.  

 

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radnego Krzysztofa Żelichowskiego. Radny wyraził 

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

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

samym porządek obrad nadzwyczajnej XXX sesji określony zarządzeniem nr 6.2021 Przewodniczącego 

Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2021 r. zostały przez radnych przyjęty.   
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Porządek obrad nadzwyczajnej XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad.  

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

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

lata 2021-2025.   

5. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok 

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

materiałach dotyczących nadzwyczajnej XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący poinformował o złożeniu do ww. projektu uchwały autopoprawki przez Burmistrza Miasta 

Złotowa o następującej treści: 

„W załączniku nr 5 Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmiany nazwy zadania 

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

Jadwigi" na  "Opracowanie koncepcji przebudowy parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy Szkole 

Podstawowej Nr 3 i Publicznym Przedszkolu nr 4".” 

 

Burmistrz odniósł się do ww. autopoprawki. Burmistrz poinformował, że przygotowując zadanie znajdujące 

się w budżecie dot. opracowania koncepcji nowych założeń organizacyjnych wokół Szkoły Podstawowej Nr 

3 w Złotowie i Publicznego Przedszkola nr 4 w Złotowie uznano za zasadne, aby dokonać zmiany tylko i 

wyłącznie nazwy zadania i rozszerzyć nazwę zadania, aby w tej koncepcji projektowej uwzględnić również 

otoczenie ww. przedszkola. Burmistrz dodał, że ww. autopoprawka ma charakter formalny, aby Urząd mógł 

przygotować się do przeprowadzenia procedury wyłonienia projektanta ww. koncepcji, tak aby 

zaproponowane rozwiązania także dot. obszaru od ul. Szkolnej tzn. drugiego wejścia do budynku szkoły i 

przedszkola. W związku z powyższym do poprzedniej nazwy w zaproponowanej autopoprawce zostało 

dodane Publiczne Przedszkole nr 4.      

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. autopoprawki.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok zgłoszoną przez Burmistrza Miasta Złotowa. W 

wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie 11 głosami przyjęli „za” ww. autopoprawkę. W 

głosowaniu wziął udział radny Janusz Justyna.  

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w 

uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzoną autopoprawką. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę. W głosowaniu wziął udział radny 

Łukasz Piosik.    

 

Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów 

na lata 2021-2025 

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

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

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

jednogłośnie, 12 głosami „za”, podjęła ww. uchwałę.    

 

Punkt 5. Zamknięcie sesji 

W ocenie radnego Roman Głyżewski realizacja inwestycji ul. Zamkowej jest „sprawą historyczną”, na 

którą miasto czekało od kilku lat. Radny dodał, że zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych z programu rządowego w wysokości 70%. z uwagi na stosunkowo duże koszty realizacji tego 

zadania. Radny podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego zadania, w tym radnym 

głosującym za przyznaniem środków na opracowanie w roku 2019 dokumentacji projektowo-technicznej 

tego zadania. Radny zwrócił się z prośbą do Burmistrza i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego 

w Złotowie o dopilnowanie, aby inwestycja została zrealizowana przez odpowiednią firmę, która wykona to 

zadanie zgodnie ze sztuką budowlaną. Radny poprosił również o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami 

przed rozpoczęciem robót w celu przedstawienia szczegółowego zakresu i harmonogramu realizacji 

inwestycji.        

 

Burmistrz poinformował, że stan finansów gminy pozwala na zabezpieczenie środków w budżecie na 

realizację tego zadania. Burmistrz dodał, że w zakresie kontaktów z mieszkańcami w związku z realizacją 

inwestycji na terenie miasta zawsze pojawiają się pewne trudności i problemy, które do tej pory były 

rozwiązywane i pokonywane. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnego o zgłaszanie wszelkich uwag dot. 

tej inwestycji i poinformował, że przed rozpoczęciem prac zostaną upowszechnione odpowiednie 

komunikaty dla mieszkańców w celu zgłaszania trudności i uciążliwości związanych z inwestycją. Burmistrz 

podkreślił, że na pewno nie wchodzą w grę kluczowe zmiany zakresu zadania na etapie projektu, jednak 

jeżeli pojawią się potrzeby prac dodatkowych, to Urząd będzie płynnie na nie reagował. Burmistrz 

poinformował o niezwłocznym przystąpieniu do ogłoszenia postępowania przetargowego, a wybrana firma 
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będzie musiała spełnić stawiane przez Urząd wymogi i posiadać stosowne kwalifikacje. Burmistrz dodał, że 

procedura wyłonienia wykonawcy zadania powinna zostać zakończona na początku czerwca br.         

 

Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych o upowszechnienie komunikatu na temat aktualizacji Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Złotów. Burmistrz 

poinformował, że uchwałą Rady Miejskiej przystąpiono do zmiany ww. dokumentu. Burmistrz dodał, że jest 

to wyjątkowa okazja na to, aby mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe zwróciły uwagę na to 

jak miasto zamierza się rozwijać. Burmistrz poinformował, że w ww. komunikacie znajdzie się uproszczona 

forma dostępu do aktualnego studium, w którym każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z tym, co 

ten dokument przewiduje na konkretnym obszarze. Burmistrz zwrócił uwagę, że na podstawie studium 

przyjmowane będą miejscowe plany zagospodarowania miejscowego. Burmistrz dodał, że jest to scenariusz 

do rozwoju miasta i jeżeli są dzisiaj uwagi do tego opracowania, to należy je zgłaszać w celu ich wspólnego 

rozważenia. Burmistrz zwrócił się z prośbą do radnych i za ich pośrednictwem do mieszkańców do 

wnoszenia uwag. Burmistrz poinformował, że termin zgłaszania uwag kończy się w dniu 21 maja 2021 r. 

jednak został przedłużony o miesiąc. Burmistrz podkreślił, że wszystkie informacji na temat zgłaszania uwag 

zostaną zawarte się w przedmiotowym komunikacie.   

 

Burmistrz przedstawił propozycję Pani Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej rozważenia przez 

Przewodniczącego osobistego uczestnictwa w wystawie poświęconej Pani Teresie Jakubowskiej. Burmistrz 

poinformował, że ze względu na obostrzenia pandemiczne oraz na wiek Pani Teresy raczej nie ma 

możliwości na jej przyjazd do Złotowa w celu wręczenia jej przyznanego tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Złotowa na uroczystej sesji. Okazją do wręczenia ww. tytułu jest właśnie wystawa w Muzeum 

Plakatu i Karykatury w Warszawie w dniach 18-21 maja 2021 r. Burmistrz zwrócił się z prośbą o kontakt 

bezpośrednio z Panią Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej w sprawie udziału delegacji radnych w celu 

ustalenia dogodnego terminu wyjazdu na ww. wystawę, które będzie okazją dla Przewodniczącego do 

wręczenia Pani Teresie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa.   

 

Radny Krzysztof Żelichowski zadał pytanie, czy w przypadku udziału Przewodniczącego w ww. 

uroczystości, to otrzyma on delegację z miasta, czy będzie to forma urlopu? Radny dodał, że jak zrozumiał 

wypowiedź Burmistrza, to Przewodniczący weźmie udział w delegacji z miasta i Przewodniczący weźmie w 

niej udział w charakterze delegata.  

Burmistrz poinformował, że w wystawie będzie uczestniczyć delegacja miasta, którą będzie organizować 

Muzeum Ziemi Złotowskiej.  

Przewodniczący zapowiedział omówienie powyższej propozycji z radnymi i przedstawienie odpowiedzi w 

tej sprawie.  
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Przewodniczący poinformował o wyczerpaniu porządku obrad nadzwyczajnej XXX sesji Rady Miejskiej w 

Złotowie i o godz. 14.20 zakończył obrady.   

 
Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  

 

    Krzysztof Żelichowski      

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

 

Jakub Pieniążkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


