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Protokół Nr XXXI.2021 

z XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie  

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

W dniu 26 maja 2021 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie odbyły się obrady 

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

Zarządzenia nr 7.2021 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 18 maja 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 

Na początku sesji Burmistrz Miasta Złotowa, p. Adam Pulit, wręczył p. Beacie Buczkowskiej – Linke 

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w 

Złotowie na kolejną 5 – letnią kadencję. Burmistrz poinformował, że rekomendacji w związku z 

przedłużeniem powierzenia ww. stanowiska Pani Dyrektor udzieliły: rada pedagogiczna, związki zawodowe 

oraz kuratorium oświaty. Burmistrz w swojej wypowiedzi podziękował Pani Dyrektor za dotychczasową 

pracę w obszarze nauki i wychowywania młodego pokolenia oraz za otwartość i entuzjazm. Burmistrz 

podkreślił rolę doświadczenia oraz odwagi Pani Dyrektor w podejmowaniu nowych wyzwań. Burmistrz 

poinformował o wielu innowacjach i projektach realizowanych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Złotowie m.in. grze w szachy oraz zamierzeniach w zakresie ekologii. Burmistrz dodał, że 

szkoła jako pierwsza posiada klasy sportowe. Burmistrz wyraził uznanie w związku z dotychczasowym 

funkcjonowaniem szkoły i nadzieję dalszej współpracy. Pani Beata Buczkowska – Linke podziękowała za 

docenienie jej dotychczasowej pracy na stanowisku dyrektora oraz udzielone zaufanie w związku z 

możliwością dalszego prowadzenia szkoły.  

 

Przewodniczący otworzył obrady. Następnie powitał wszystkich radnych pracujących zdalnie oraz 

znajdujących się w sali sesyjnej: 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, radcę prawnego Urzędu 

Miejskiego w Złotowie – p. Pawła Tabora.  

 

W sali sesyjnej na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w sesji uczestniczył Prezes Zarządu ZTBS 

Sp. z o. o., p. Przemysław Pająk. Natomiast zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,  

uczestniczyły w sesji Panie dyrektorki miejskich instytucji kultury: p. Sylwia Mróz (Dyrektor Miejskiej 
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Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie), p. Kamila Krzanik-Dworanowska (Dyrektor 

Muzeum Ziemi Złotowskie), p. Beata Reszka-Sygiel (Dyrektor Złotowskiego Domu Kultury).     

 

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. 

Nieobecny na sesji był radny Krzysztof Żelichowski, którego nieobecność została usprawiedliwiona. 

Przewodniczący poinformował o spóźnieniu się radnych Łukasza Piosika i Macieja Zająca. Radny Łukasz 

Piosik uczestniczył w sesji od godz. 15.50, radny Maciej Zając od godz. 16.25. Tym samym łącznie w sesji 

uczestniczyło 14 radnych.  

 

Punkt 3. Przyjęcie protokołów: z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie oraz nadzwyczajnej XXX sesji 

Rady Miejskiej w Złotowie 

Radni nie zgłosili uwag do protokołów z XXIX i nadzwyczajnej XXX sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Tym 

samym ww. protokoły zostały przyjęte przez Radę.  

 

4. Powołanie Sekretarza obrad i przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący na Sekretarza obrad zaproponował radną Aldonę Chamarczuk. Radna wyraziła zgodę na 

objęcie funkcji Sekretarza obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

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

zarządzeniem nr 7.2021 z dnia 18 maja 2021 r. Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad XXXI sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie. Tym samym porządek obrad XXXI sesji został przyjęty przez radnych.  

 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przyjęcie protokołów: z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie oraz nadzwyczajnej XXX 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 z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

8. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2020 i zamierzeniach 

na rok 2021. 

9. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2020 i zamierzeniach na 

rok 2021. 



Protokół Nr XXXI.2021 z XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 maja 2021 r. 

 

3 

 

10. Informacja Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury o pracy placówki w roku 2020 i zamierzeniach 

na rok 2021. 

11. Informacja o stanie przygotowań do EEF Złotów 2021. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.   

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej 

konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa.  

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.   

18. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.  

19. Zamknięcie sesji. 

 

Punkt 5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali „Informację z działalności Burmistrza Miasta Złotowa w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. 

do dnia 16 maja 2021 r.” w materiałach dot. XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.   

 

Radny Krzysztof Kulasek nawiązał do zadanego przez siebie pytania podczas posiedzenia komisji stałych 

Rady Miejskiej w dniu 24 maja br. w sprawie wydanego przez Burmistrza Miasta Złotowa obwieszczenia o 

wszczęciu w dniu 7 maja 2021 r. na wniosek Gminy Miasto Złotów postępowania administracyjnego w 

sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na wydzieleniu 

gruntu pod pas drogowy drogi publicznej z działek o nr: 157, 111, 113/4, 8161/1, 8162/1 położonych w 

rejonie ul. Kujańskiej (obręb 90). Radny zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji odnośnie ww. 

inwestycji.  

 

W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że celem ww. inwestycji jest wybudowanie drogi do działki 

stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów (tzw. była „rakarnia”). Burmistrz dodał, że ww. nieruchomość 

nie jest wydzielona i tym samym nie jest możliwe jej uzbrojenie oraz jej uwzględnienie w ofercie 

inwestycyjnej miasta i przygotowanie do zbycia. Burmistrz poinformował, że są dokonywane przeglądy 

terenów miejskich i podejmowane są tematy, które od lat nie były poruszane. Burmistrz dodał, że ww. teren 

jest atrakcyjny i w przypadku zainteresowania jego zakupem przez potencjalnego inwestora do tej pory nie 

było możliwości doprowadzenia do niego drogi m.in. z uwagi, iż są to tereny Lasów Państwowych. 

Burmistrz poinformował, że ww. trybem miasto planuje wydzielić tą działkę oraz przygotować ten teren 

celem jego ujęcia w ofercie miejskich terenów inwestycyjnych.  
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Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja z działalności Burmistrza Miasta 

Złotowa w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r.” została przyjęta przez Radę.  

 

Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych 

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.  

 

Punkt 7. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Radni otrzymali „Informację z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” w 

materiałach dot. XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona na posiedzeniu 

komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Radna Mariola Wegner ponowiła pytanie zadane przez siebie podczas posiedzenia komisji stałych Rady 

Miejskiej dot. terminu zakończenia budowy i oddania do użytku nowego budynku przy „Sparcie” oraz 

ewentualnych zmian na liście osób oczekujących na lokale mieszkalne w ww. budynku.   

 

Prezes Zarządu ZTBS Sp. z o. o., p. Przemysław Pająk, poinformował, że nie było zmian na liście osób 

oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w ww. budynku, która została ustalona w sierpniu 2020 r. za 

wyjątkiem zmiany, która wynikła z powodu rezygnacji jednej osoby, która stwierdziła, że nie jest w stanie 

zgromadzić środków finansowych w przewidzianym terminie i to miejsce zajęła osoba z listy rezerwowej. 

Pan Przemysław Pająk poinformował, że na każdy lokal mieszkalny, który jest budowany (w ww. budynku 

są to 3 rodzaje lokali odpowiednio o powierzchni: 63 m², 54 m² oraz ok. 40 m²) zainteresowane osoby 

składały wnioski. Z osób, które nie otrzymały przydziału została stworzona lista rezerwowa. Prezes Zarządu 

ZTBS Sp. z o. o. dodał, że z jednego z lokali o powierzchni 63 m² zrezygnowała jedna rodzina i to miejsce 

zajęła rodzina będąca na pierwszym miejscu listy rezerwowej, na której znajduje się obecnie ok. 10 osób na 

wszystkie lokale mieszkalne. W ocenie Pana Przemysława Pająka nie ma zagrożenia, aby lokale mieszkalne 

w tym budynku pozostały bez lokatorów. Prezes Zarządu ZTBS Sp. z o. o. poinformował, że zakończenie 

robót jest planowane w okresie sierpień-wrzesień br.            

 

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

Towarzystwa Budownictwa Społecznego” została przyjęta przez Radę.  

 

Punkt 8. Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2020 i 

zamierzeniach na rok 2021 

Radni otrzymali „Informację Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej o pracy placówki w roku 2020 i 

zamierzeniach na rok 2021” w materiałach dot. XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  
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Radny Roman Głyżewski podkreślił trudność w pracy i realizacji zadań statutowych przez miejskie 

jednostki w ubiegłym roku w związku z panującą sytuacją pandemiczną. Radny dodał, że zadania te zostały 

przez MBP zrealizowane prawidłowo. Radny podziękował za pracę instytucji i pogratulował wysokich 

miejsc MBP w rankingach wojewódzkich i krajowych.  

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie, p. Sylwia Mróz, 

poinformowała, że jednostka pracuje już w normlanym trybie i zaprosiła do korzystania z oferty MBP. Pani 

Dyrektor podkreśliła, że w czasie pandemii MBP prowadziła swoją działalność tylko w innej formie tzn. w 

ograniczonym kontakcie z klientami, co wynikało z nałożonych ograniczeń. Pani Dyrektor dodała, że 

obecnie klienci mają już dostęp do księgozbioru, istnieje „miejsce cichej pracy”, wydzielono część dla 

młodzieży, odświeżono oddział dla dzieci o „Oseskowy Klubik Bajkowy”.        

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej o pracy placówki w roku 2020 i zamierzeniach na rok 2021” została przyjęta przez Radę.   

 

Punkt 9. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2020 i 

zamierzeniach na rok 2021 

Radni otrzymali „Informację Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2020 i 

zamierzeniach na rok 2021” w materiałach dot. XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Radny Roman Głyżewski złożył podziękowanie za pracę jednostki i realizację zadań statutowych w 

ubiegłym roku. Radny poinformował o funkcjonowaniu przy MZZ „Punktu Informacji Turystycznej”, który 

działa od sierpnia 2020 r. Radny zadał pytanie o funkcjonowanie Zagrody Krajeńskiej i remont kaplicy przy 

ul. Staszica. Radny poprosił Panią Dyrektor o udzielenie odpowiedzi na pytanie o plany MZZ na okres letni 

2021 r.  

 

Dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej, p. Kamila Krzanik-Dworanowska, w zakresie odpowiedzi na 

powyższe pytania odniosła się do informacji zawartych w programie działalności MZZ, który jest 

przedkładany władzom miejskim. Pani Dyrektor poinformowała, że Zagroda Krajeńska, o ile sytuacja 

pozwoli, zostanie otwarta w sezonie letnim. Obecnie trwają tam prace porządkowe m.in. w zakresie 

uporządkowania zieleni. Pani Dyrektor dodała, że wiele urządzeń użytkowych jak np. drzwi i okna wymaga 

odświeżenia z uwagi na już 10-letnie funkcjonowanie tego obiektu. Pani Dyrektor poinformowała o 

konieczności załatwienia spraw czysto technicznych jak np. opracowania instrukcji bezpieczeństwa ppoż. 

oraz przeprowadzenia przeglądów technicznych budynków. Pani Dyrektor podkreśliła, że ww. zadania 

muszą zostać zlecone zewnętrznym podmiotom i obecnie oczekuje na opracowanie dokładnych protokołów i 

ekspertyz. Pani Dyrektor poinformowała, że obiekt kaplicy zostanie oddany pod opiekę MZZ w przyszłym 
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roku. Obecnie w obiekcie trwają prace konserwatorskie, w wyniku których m.in. zostały odsłonięte 

malowidła ścienne, które do jesieni br. powinny zostać w pełni odtworzone. Pani Dyrektor dodała, że jeżeli 

Urząd Miejski nadal podtrzymuje uprzednio zamierzony pomysł, to w kaplicy zostanie zlokalizowana 

ekspozycja militarna.         

 

Radny Krzysztof Kulasek poprosił o przedstawienie informacji na temat zatrudnienia nowego gospodarza 

Zagrody Krajeńskiej. W Odpowiedzi Pani Dyrektor podkreśliła, że dotychczasowy gospodarz, p. Bolesław 

Piotrów, zrezygnował z pełnionej funkcji i nie zamierzał już dłużej kontynuować tej pracy i po 10 latach 

opiekowania się tym obiektem wyraził wolę jego przekazania w ręce młodszych osób. Pani Dyrektor 

poinformowała, że na początku 2021 r. został ogłoszony konkurs na nowego pracownika MZZ, w wyniku 

którego została wyłoniona osoba gospodarza Zagrody Krajeńskiej. Pani Dyrektor dodała, że osoba ta 

rozpocznie pracę najprawdopodobniej 1 lipca br. Natomiast do tego czasu Zagrodą Krajeńską będą się 

opiekować pracownicy MZZ.        

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi 

Złotowskiej o pracy placówki w roku 2020 i zamierzeniach na rok 2021” została przyjęta przez Radę.   

 

Punkt 10. Informacja Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury o pracy placówki w roku 2020 i 

zamierzeniach na rok 2021 

Radni otrzymali „Informację Dyrektora Złotowskiego Domu Kultury o pracy placówki w roku 2020 i 

zamierzeniach na rok 2021” w materiałach dot. XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została 

omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Złotowie. 

 

Radny Roman Głyżewski pozytywnie ocenił pracę i realizację zadań statutowych przez ZDK w roku 2020. 

Radny zadał pytanie odnośnie podania terminu oddania do użytku muszli koncertowej w Parku Miejskim. 

Radny dodał, że w ww. informacji w planach na rok 2021 zapisano, iż obiekt ten rozpocznie funkcjonowanie 

w sierpniu br. W ocenie radnego muszla powinna zostać oddana do użytku wcześniej, przynajmniej już od 

lipca 2021 r.   

 

Dyrektor Złotowskiego Domu Kultury, p. Beata Reszka-Sygiel, poinformowała, że w sprawie możliwości 

wcześniejszego otwarcia muszli koncertowej należy wziąć pod uwagę kwestię harmonogramu prac i 

odbiorów tego obiektu. Zgodnie z harmonogramem koniec prac budowlanych został zaplanowany na dzień 

15 czerwca 2021 r. Następnie rozpoczyna się okres związany z procedurą kompletowania dokumentacji i 

uzyskania pozwoleń. Pani Dyrektor poinformowała, że ww. procedura powinna zakończyć się w dniu 10 

sierpnia br. i dodała, że kontraktując otwarcie muszli liczyła na termin 14-15 sierpnia 2021 r. i na ten termin 

zostały podpisane umowy z artystami na pierwszy koncert. Natomiast później harmonogram imprez w tym 
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obiekcie jest rozpisany do połowy września br. Pani Dyrektor podkreśliła, że jeżeli obiekt nie uzyskał jeszcze 

wszystkich niezbędnych pozwoleń to jest niezdatny do użytkowania.    

 

Radni nie zgłosili innych uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja Dyrektora Złotowskiego Domu 

Kultury o pracy placówki w roku 2020 i zamierzeniach na rok 2021” została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 11. Informacja o stanie przygotowań do EEF Złotów 2021 

Radni otrzymali „Informację o stanie przygotowań do EEF Złotów 2021” w materiałach dot. XXXI sesji 

Rady Miejskiej w Złotowie. Informacja została omówiona na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w 

Złotowie. 

 

Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. informacji. „Informacja o stanie przygotowań do EEF Złotów 2021” 

została przyjęta przez Radę. 

 

Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu 

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

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Przewodniczący zadał pytanie na temat technicznej strony tej procedury dla mieszkańców Złotowa m.in. w 

zakresie trybu przyjmowania zgłoszeń zainteresowanych osób z uwagi, iż organizatorem programu jest 

Urząd Marszałkowski. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że operatorem programu pn. „Program 

polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

województwa wielkopolskiego” jest Urząd Marszałkowski, który już wyłonił operatora medycznego tzn. 

zostały wskazane dwa konkretne zakłady medyczne, których dane kontaktowe zostały upublicznione. 

Burmistrz podkreślił, że zaangażowanie finansowe w ten program Gminy Miasto Złotów będzie przekazane 

tylko dla par z naszego miasta do wyczerpania przyznanej puli w wysokości 30 tys. zł. Burmistrz dodał, że 

program jest wieloletni i że zaproponuje w projekcie budżetu na kolejny rok zabezpieczenie środków na 

realizację drugiej transzy tego programu. Burmistrz poinformował, że według zapowiedzi p. Pauliny 

Stochniałek, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, po podjęciu tej uchwały otrzymamy 

szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tego programu. Burmistrz podkreślił, że Urząd Miejski nie 

pośredniczy w tym programie i nie jest miejscem do kontaktu i przyjmowania zgłoszeń. Zainteresowane pary 

będą mogły dokonywać zgłoszeń do udziału w programie bezpośrednio u wskazanego medycznego 

operatora. Burmistrz dodał, że wszystkie dane i kontakty zostaną udostępnione na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Złotowie. Na stronie internetowej zostaną również zamieszczone kryteria kwalifikacji 

do udziału w programie. Radny Krzysztof Koronkiewicz pozytywnie ocenił przystąpienie miasta do tego 

programu. Zdaniem radnego informacje na temat programu należy upowszechnić wśród mieszkańców w 
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większym zakresie i formie niż tylko na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie. Radny zwrócił 

uwagę na doprecyzowanie kryteriów w związku z np. chwilowym zameldowaniem się w Złotowie w 

związku z przeprowadzką. Burmistrz stwierdził, że weźmie pod uwagę ww. postulaty zgłoszone przez 

radnego. Burmistrz dodał, że kwota przeznaczona przez miasto do końca roku na realizację tego programu 

wynosi 30 tys. zł, koszt jednego zabiegu wynosi 5 tys. zł, także najprawdopodobniej będzie można pomóc 5-

6 parom ze Złotowa.           

 

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 3 głosami „za”. Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały z powodu 

braku kworum na posiedzeniu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Wielkopolskiemu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami 

„za” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 13. 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. XXXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Roman Głyżewski poinformował, że na dwa pytania dot. zmian w budżecie otrzymał odpowiedzi na 

posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2021 r. Radny jeszcze raz złożył gratulacje 

Skarbnikowi Gminy Miasto Złotów, p. Jadwigi Skórcz, zajęcia pierwszego miejsca w konkursie pn. 

„Ranking Skarbnik Samorządu 2021” w kategorii gmina miejska do 25 tys. mieszkańców, organizowanym 

przez „Dziennik - Gazetę Prawną” w ramach Kongresu Perły Samorządu.   

 

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 3 głosami „za”. Komisja 
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Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały z powodu 

braku kworum na posiedzeniu.   

 

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

uchwale budżetowej na 2021 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami 

„za” podjęła ww. uchwałę.  

 

Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej 

konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do uczestnictwa w komisji przeprowadzającej 

konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok w materiałach dot. XXXI 

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

Złotowie.  

 

Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów do składu komisji przeprowadzającej 

konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Radny Roman Głyżewski zgłosił kandydatury radnych, 

którzy w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego byli członkami ww. komisji i tym samym z racji 

udziału i pracy w niej posiadają odpowiednie doświadczenie. Radny zgłosił następujących radnych: p. 

Janusza Justynę, p. Grzegorza Kolerę i p. Jakuba Pieniążkowskiego. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na 

udział w pracach w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Miasto Złotów na 2022 rok. Radni nie zgłosili innych kandydatur do składu ww. komisji.  

 

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

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie wyboru radnych do 

uczestnictwa w komisji przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto 

Złotów na 2022 rok z następującym zapisem §1:  

„§1. Dokonuje się wyboru następujących radnych Rady Miejskiej w Złotowie do uczestnictwa w komisji 

przeprowadzającej konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Złotów na 2022 rok:  

1) Janusza Justyny, 

2) Grzegorza Kolery, 

3) Jakuba Pieniążkowskiego.” 

  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 12 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.   
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Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego w materiałach dot. XXXI 

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. Od godz. 15.50 w sesji uczestniczył radny 

Łukasz Piosik.  

 

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 3 głosami „za”. Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały z powodu 

braku kworum na posiedzeniu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. W 

wyniku przeprowadzonego głosowania Rada jednogłośnie 13 głosami „za” podjęła ww. uchwałę.  

 

Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa 

Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa w 

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

stałych Rady Miejskiej w Złotowie.  

 

Radny Stanisław Wojtuń wyraził zdziwienie i zaskoczenie wnioskiem w sprawie wprowadzenia do 

porządku obrad XXXI sesji ww. projektu uchwały, który został złożony przez radnych z dużym 

doświadczeniem: p. Agnieszkę Jęsiek-Barabasz, p. Krzysztofa Koronkiewicza i p. Krzysztofa Kulaska. 

Radny stwierdził, że projekt uchwały różni się od projektu uchwały uprzednio przygotowanego przez 

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji właściwie tylko skreśleniem słowa „nie”. Radny dodał, że Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za niezasadną. Radny odczytał uzasadnienie ww. projektu uchwały 

złożonego przez ww. grupę radnych:  

„W dniu 24 marca 2021 r. Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Burmistrza Miasta Złotowa odnośnie nasadzeń drzew w pasie drogowym wzdłuż al. Piasta złożoną przez 

grupę mieszkańców miasta Złotowa, nie uznając skargi za niezasadną.  

W związku z powyższym stwierdzeniem pojawiła się wątpliwość czy w wyniku nie podjęcia uchwały i 
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uznając, że skarga nie jest niezasadna, czy skarga de facto jest zasadna. Dla przejrzystości zapisu w projekcie 

uchwały – w porównaniu do projektu uchwały z dnia 24 marca br. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

Burmistrza Miasta Złotowa – w §1 zamieniono słowo „niezasadną” na „zasadną”. Taka zmiana - zdaniem 

wnioskodawców - w oczywisty i czytelny sposób w trakcie głosowania wyjaśni zasadność bądź 

niezasadność skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa odnośnie nasadzeń drzew w pasie drogowym 

wzdłuż al. Piasta złożoną przez grupę mieszkańców miasta Złotowa.”      

W ocenie radnego skreślenie słowa „nie” w żaden oczywisty sposób nie wyjaśnia sprawy zasadności lub 

niezasadności tej skargi. Radny stwierdził, że grupa radnych, która przygotowała ten projekt uchwały 

powinna dołączyć do niego stosowne uzasadnienie. Radny dodał, że uzasadnienie to nie powinno się opierać 

o poprzedni projekt uchwały, która w zasadzie nie została podjęta tzn. nie istnieje, tylko uzasadnić w 

odpowiedni sposób zasadność skargi w zakresie naruszenia przez Burmistrza prawa. Radny podkreślił, że z 

uzasadnienia ww. projektu uchwały nie wynika, że skarga jest zasadna. Zdaniem radnego ta uchwała 

zostanie przez nadzór uchylona. Radny poinformował, że zagłosuje przeciw podjęciu ww. projektu uchwały.       

 

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 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”. Komisja Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 

uchwały 2 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji 

Miasta nie zaopiniowała ww. projektu uchwały z powodu braku kworum na posiedzeniu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie imienne projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Burmistrza Miasta Złotowa. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 8 głosami „za” przy 3 

głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła ww. uchwałę. 

 

Punkt 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

Radni nie zgłosili na sesji interpelacji i zapytań.  

 

Punkt 18. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji 

Radny Łukasz Piosik odniósł się do zapytania radnego Krzysztofa Koronkiewicza w sprawie monografii 

autorstwa prof. Joachima Zdrenki pn. „Złotów 1370-2020”. Radny poinformował, że w swojej wypowiedzi 

posługuje się przygotowanymi materiałami w celu uniknięcia późniejszych zarzutów, że tylko czyta 

wcześniej przygotowane opracowania. Radny dodał, że jest oczywiste, że posiłkuje się materiałami. Radny 

zwrócił się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza z pytaniem o ewentualne rozszerzenie przez radnego 

zakresu poprzedniego zapytania. Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że jego pytanie zadane na 
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poprzedniej sesji nie dot. posiłkowania się przez radnego Łukasza Piosika materiałami w jego wypowiedzi 

na temat ww. monografii, tylko udzielenia informacji przez radnego w sprawie podjęcia dalszych działań 

związanych z pozbawieniem Honorowego Obywatelstwa miasta Złotowa prof. Joachimowi Zdrence.  

 

Radny Łukasz Piosik zwrócił uwagę, że radny Krzysztof Koronkiewicz nie odnosi się do niego z 

szacunkiem, co już wiele razy udowodnił. Radny zwrócił się z prośbą o przejście we wzajemnych kontaktach 

na formę grzecznościową „Pan”. Radny dodał, że odnosi się do radnego jako do „Pana Krzysztofa 

Koronkiewicza”. Następnie radny odniósł się do złożonej przez siebie na marcowej sesji interpelacji - 

zapytania. Radny podkreślił, że nie zmienił swojego stanowiska wyrażonego w ww. interpelacji - zapytaniu i 

podziękował mieszkańcom, którzy wysłali do radnego wiadomości z poparciem za poruszenie tego tematu 

na sesji. Radny poinformował, że w międzyczasie miała miejsce korespondencja pomiędzy 

Przewodniczącym Rady Miejskiej a prof. Joachimem Zdrenką. Radny dodał, że korespondencja miała 

miejsce również pomiędzy redakcjami. Radny zadał pytanie, dlaczego nie było w ogóle w prasie informacji, 

poza wzmiankami, na temat treści faktów, które radny przedstawił w swojej interpelacji – zapytaniu? Radny 

poinformował, że prof. Joachim Zdrenka zarzuca mu brak kwalifikacji do weryfikowania treści książki. 

Zdaniem radnego zarzut ten jednocześnie odnosi się do mieszkańców i radnych. Radny stwierdził, że 

mieszkańcy i radni nie są analfabetami i mogą zapoznać się z treścią monografii. Radny dodał, że radni 

posiadali kwalifikację do głosowania w zakresie przyznania środków finansowych w budżecie miasta na 

opracowanie ww. monografii ale już nie posiadają kwalifikacji do jakiekolwiek oceny jej treści. Radny 

stwierdził, że nie podpisuje się pod tą monografią jako materiałem promocyjnym miasta. Radny ponownie 

podkreślił, że w swojej korespondencji prof. Joachim Zdrenka stwierdził, że radny nie posiada kwalifikacji 

do dyskusji na ten temat, ponieważ radny nie jest historykiem. Następnie radny przytoczył zwroty z 

korespondencji prof. Joachima Zdrenki cyt. „paszkwil internetowy nadziany szowinizmem, ocena osób 

niewykwalifikowanych, płynąca na fali politycznej, radny P. stawia się ponad profesorów, ponad prof. 

Kokowskiego i Tureczka”. Radny stwierdził, że w swoich wypowiedziach nie wykorzystywał powyższych 

nazwisk i dodał, cyt. „możliwe, że w jakimś innym kierunku to idzie”. Następnie radny kontynuował 

przytaczanie zwrotów z ww. korespondencji: „kultura dyskusji wymaga ujawnienia się i przedstawiania 

swoich kwalifikacji bo zabrania (wypowiedź niezrozumiała z przyczyn technicznych) osób”. Radny zwrócił 

się do prof. Joachima Zdrenki informując, że jako radny Rady Miejskiej w Złotowie Łukasz Piosik głosował 

za przyznaniem dotacji na opracowanie monografii. Następnie radny przytoczył treść korespondencji 

skierowanej do Przewodniczącego Rady Miejskiej cyt. „To, że inicjatywa ataku na mnie wyszła z Urzędu, 

powinien Pan wiedzieć, Burmistrz nie panuje nad sytuacją, a Rada jest ślepa”.  Radny przytoczył zwroty 

zawarte w kolejnej korespondencji, w której w ocenie radnego profesor pucza Przewodniczącego Rady 

Miejskiej cyt. „radny od siedmiu boleści rzuca się na profesorów i wydaje opinie, do których nie jest 

uprawniony”. Radny dodał, że w tej korespondencji padają pytania i pewne fakty. Radny stwierdził, że nie 

jest uprawniony do wyrażania swoich opinii i to samo dotyczy pozostałych radnych. Radny dodał, że Pan 

profesor w wypowiedzi dla prasy posługuje się epitetem cyt. „nygus” nie podając nazwisk. Następnie radny 
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przytoczył inną wypowiedź profesora cyt. „W Niemczech paszkwil anonimowy jest zagrożony karą ale nam 

daleko do tego. Powiedziałbym dosadniej, my się jeszcze bardziej oddalamy od kulturalnej Europy”. Radny 

zadał pytanie o kogo chodziło mówiąc „my” i odniósł się do zwrotu z korespondencji, że Pan profesor cyt. 

„ma Złotów po dziurki w nosie”. Radny stwierdził, że chciałby, aby mieszkańcy usłyszeli te cytaty i dodał, 

że zamierza je publikować. Następnie radny poinformował, że w kolejnej korespondencji jest zawarta 

sugestia, aby radny przeprosił Radę Miejską i Pana profesora. Radny przytoczył treść wypowiedzi cyt. „ludzi, 

których nie poważam, nie wymieniam z nazwiska o radnym P.”. Radny nawiązał do wypowiedzi radnego 

Krzysztofa Koronkiewicza, w której radny zwrócił się do radnego Łukasza Piosika cyt. „radny Piochu”. 

Radny dodał, że nie wie, czy zwrot ten był związany z pomyłką w nazwisku, czy był to zabieg celowy? 

Zdaniem radnego w temacie monografii powinna zostać powołana komisja, czy grupa, która chciałaby w tej 

sprawie dyskutować. Radny zwrócił uwagę, że ważne jest w tej sprawie również stanowisko radnych. Radny 

dodał, że jeżeli nie ma reakcji ze strony radnych, to według radnego jest to przyzwolenie na podpisywanie 

się pod taką pracą i używania jej jako „elementu promocji”. Radny stwierdził, że nie zgadza się z pewnymi 

treściami zawartymi w monografii i się pod nią nie podpisze. Radny poinformował, że z jego informacji 

uzyskanych od Pani Dyrektor MZZ wynika, że miasto przyznało dotację w wysokości 70 tys. zł na 

opracowanie monografii „Złotów 1370-2020”, z tego 40 tys. zł to koszt druku, a 30 tys. zł stanowiło 

wynagrodzenie dla autora. Radny zaznaczył, że dane te należy jeszcze zweryfikować. Radny dodał, że 

mieszkaniec musi zapłacić za książkę 100 zł. Radny poinformował, że niektórzy mieszkańcy są oburzeni 

treścią monografii, a inni nie, z czym radny się zgadza, ponieważ zdania w tej sprawie mogą być podzielone. 

Radny podsumował swoją wypowiedź używając zwrotów, które znalazły się w przytoczonej wyżej 

korespondencji cyt. „Rada, która przyznała budżet jest ślepa, według Pana profesora, Burmistrz nie panuje 

nad sytuacją, nygusy zadają pytania oraz radni od siedmiu boleści, których nazwiska nie wymienia, a radni, 

którzy przyznają budżet na książkę nie maja kwalifikacji do kwestionowania i oceny powstałego już dzieła”. 

Radny dodał, że Pan profesor poucza Przewodniczącego Rady Miejskiej, co może radny na sesji i jak 

powinna być prowadzona sesja. Radny poinformował, że radni otrzymali te maile, ponieważ zostały one 

przesłane przez Przewodniczącego, radnego Jakuba Pieniążkowskiego. Radny podkreślił, że jego stanowisko 

w tej sprawie nie uległo zmianie i zaproponował zapoznanie się z lekturą, co może wywołać dyskusję nad jej 

treścią. Radny poinformował, że jeżeli wyniknie taka potrzeba, to jest w stanie zwrócić się do osób z 

kwalifikacjami, aby zajęły stanowisko w tej sprawie. Radny stwierdził, że swoją wypowiedzią nie chciał 

wzbudzić „sensacji” tylko zadał pytania cyt. „dlaczego to tak wygląda, a nie inaczej?”. Radny dodał, że w 

odpowiedzi został przeprowadzony medialny atak na jego osobę. Radny zwrócił się do radnego Krzysztofa 

Koronkiewicza i stwierdził, że nie zmienia zadania w tej sprawie i jest za tym, aby „coś” z tą sprawą zrobić. 

Radny poinformował, że Burmistrz w tej sprawie już się wypowiedział. Radny podziękował mieszkańcom 

Złotowa i okolic za ich poparcie, że podniósł ten temat na sesji Rady Miejskiej.  

   

Radny Krzysztof Koronkiewicz podziękował radnemu Łukaszowi Piosikowi za odpowiedź i zaznaczył, że 

jednak radny nie do końca odpowiedział na jego pytanie. Radny przeprosił radnego Łukasza Piosika za 
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nazwanie go „Pioch”, co miało wyniknąć z pośpiechu w jego wypowiedzi. Radny dodał, że radny Łukasz 

Piosik jest tak rzadko obecny na sesji i posiedzeniach komisji, że radny mógł zapomnieć jego nazwisko. 

Radny Łukasz Piosik przerwał wypowiedź radnego Krzysztofa Koronkiewicza informując, że uczestniczy 

w sesjach, również był obecny na ostatniej. Radny Krzysztof Koronkiewicz stwierdził, że każdy ma prawo 

do własnego indywidualnego zdania na temat monografii „Złotów 1370-2020”. Radny dodał, że nie oceniał 

radnego Łukasza Piosika za wyrażaną przez niego krytykę ww. opracowania, ponieważ każdy ma prawo do 

wyrażenia swojej opinii na temat tej książki. Radny stwierdził, że nie chciałby podważać roli Pana profesora 

Zdrenki, jak i radnego Janusza Justyny, który pomagał w powstaniu monografii cyt. „myślę, że tutaj 

podważanie wiedzy Pana profesora, jak również Janusza, gdzie chylę im czoła obydwóm za tą wiedzę o 

Złotowie, no to była odwaga z twojej strony, więc nie ma problemu dla mnie”. Radny podkreślił, że chciał 

uzyskać od radnego Łukasza Piosika odpowiedź na pytanie, czy w związku z wypowiedzią radnego na temat 

odebrania Honorowego Obywatelstwo Miasta Złotowa prof. Joachimowi Zdrence zamierza on złożyć 

wniosek w tej sprawie? Radny dodał, że z radnym Łukaszem Piosikiem był po imieniu w czasie, kiedy radny 

startował z Komitetu „Połączył nas Złotów” w wyborach do Rady Miejskiej i powiedział cyt. „jestem 

szczęśliwy, że będziemy na Pan, bo przynajmniej nie będę się wstydził tego”.  

 

Przewodniczący przerwał dyskusję i zwrócił się do radnego Krzysztofa Koronkiewicza o dokończenie 

swojej wypowiedzi. Radny poinformował, że zakończył już swoją wypowiedź. Następnie Przewodniczący 

udzielił głosu radnemu Łukaszowi Piosikowi. Radny Łukasz Piosik odnosząc się do złożonej przez siebie 

interpelacji - zapytania stwierdził, że nie jest to jego opinia, ponieważ przynajmniej 90% treści przez niego 

przytoczonych to były pewne fakty. Radny zwrócił się z prośbą o czytanie ze zrozumieniem i dodał, że 

niektórym osobom sprawia to trudności. Radny podkreślił, że słowa mają swoje znaczenie np. „odebranie” a 

„zakwestionowanie” wyrażają inne czynności. Radny stwierdził, że każdy ma prawo i może wyrazić swoją 

opinię na temat tej sprawy. Radny poinformował, że chodzi o pieniądze z budżetu miasta, pieniądze 

podatników, niektórzy z nich zwrócili się do radnego o zajęcie się tą sprawą. Radny dodał, że popiera ich 

stanowisko w tej sprawie. Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że w swojej wypowiedzi 

wyraźnie stwierdził, że nie interesuje go opinia radnego Łukasza Piosika wobec treści monografii, tylko 

interesuje go jedna jedyna rzecz tj. czy radny będzie miał odwagę złożyć wniosek o odebranie tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa prof. Joachimowi Zdrence?  

 

Radny Krzysztof Kulasek zadał pytanie skierowane do niego przez mieszkankę miasta, czy istnieje 

możliwość zwiększenia liczby miejsc w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Złotowie? Radny dodał, że z 

informacji przez niego uzyskanych wynika, że na liście oczekujących jest ok. 20 osób. W odpowiedzi 

Burmistrz poinformował, że może się wypowiedzieć w kwestii budynku tzn. siedziby WTZ w Złotowie, 

ponieważ miasto jest właścicielem tej nieruchomości. Burmistrz zaznaczył, że nie może się wypowiedzieć na 

temat podopiecznych tej jednostki, ponieważ WTZ zajmuje się Starostwo Powiatowe w Złotowie w zakresie 

m.in. finansowania działalności tej jednostki, kwalifikacji uczestników i organizacji zajęć. Radny Krzysztof 
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Kulasek poinformował, że jest duże zapotrzebowanie na korzystanie z zajęć WTZ właśnie dla osób z terenu 

miasta Złotowa. Radny zwrócił się do Burmistrza, czy można wystąpić z tego rodzaju zapytaniem do 

Starostwa Powiatowego? W odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że tego rodzaju uwagi należy kierować do 

Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, ponieważ 

to w tych instytucjach mogą zapaść wiążące decyzje. Burmistrz zaproponował, aby radny skierował osobę 

zgłaszającą problem braku miejsc w WTZ bezpośrednio do Starosty Złotowskiego, aby miał wiedzę o 

sygnałach w tej sprawie w celu podjęcia decyzji wraz z Zarządem i Radą Powiatu Złotowskiego.  

 

Radny Łukasz Piosik przytoczył treść złożonej przez siebie interpelacji - zapytania w sprawie monografii 

autorstwa prof. Joachima Zdrenki pn. „Złotów 1370-2020” cyt. „Chciałbym poddać pod dyskusję temat 

opracowania Pana Zdrenki i zapytać o opinie radnych oraz Państwa Burmistrzów, co z tym fantem zrobić, a 

następnie po przeanalizowaniu całej sytuacji, poddać pod 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.”. 

Radny stwierdził, że jest to bardzo delikatny temat i z przebiegu dyskusji w tej sprawie widać, że raczej nikt 

nie chce zabierać głosu w tym temacie i z tego powodu, zdaniem radnego, nie będzie głosowania w sprawie 

pozbawiania prof. Joachima Zdrenki tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa. Radny poinformował, 

że w tego rodzaju głosowaniu zagłosowałby za pozbawieniem tego tytułu, ponieważ odpowiedzią prof. 

Joachima Zdrenki na korespondencję radnego jest atak na jego osobę. Radny poinformował, że zamierza 

kontynuować korespondencję z prof. Joachimem Zdreną, pomimo iż adresuje swoje maile do „Rady 

Miejskiej”. Radny stwierdził, że dla niego ten temat nie jest zamknięty, jest ciągle aktualny i w swoich 

wypowiedziach wyraża zdanie pewnych mieszkańców, którzy chcą, aby tą sprawę kontynuować.  

 

Radny Stanisław Wojtuń zgłosił uwagę na temat frekwencji radnych na sesji i posiedzeniach komisji.                     

Radny odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza, w której zarzucił on radnemu 

Łukaszowi Poisikowi nieobecność na sesji i posiedzeniach komisji, a sam nie uczestniczył w posiedzeniach 

komisji stałych Rady w miesiącu kwietniu i maju br. Radny stwierdził, że na posiedzeniu komisji stałych w 

kwietniu br. miała miejsce kuriozalna sytuacja z uwagi na nieobecność żadnego z przewodniczących ww. 

komisji stałych. Natomiast na posiedzeniu komisji stałych w dniu 24 maja 2021 r. nie było ok. 6 radnych. 

Radny skierował uwagę do przewodniczących komisji stałych, aby zwoływali ich posiedzenia w takich 

terminach, aby mogli w niej uczestniczyć zarówno oni jak i większość radnych – członków tych komisji. 

Zdaniem radnego taka sytuacja jest „niepoważna” i dodał, że wypadałoby radnym w posiedzeniach komisji 

uczestniczyć z uwagi na pełnienie swoich obowiązków.   
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Radny Stanisław Wełniak poradził radnemu Łukaszowi Piosikowi zapoznanie sie z regulaminem 

nadawania i cofania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa, a nie cyt. „snuł jakiś przedziwnych 

wizji” i nierealnych propozycji. Radny dodał, że jeżeli radny Łukasz Piosik zapozna się w ww. regulaminem, 

to będzie wiedział, co należy przedsięwziąć aby wszcząć procedurę pozbawienia prof. Joachima Zdrenkę 

tego tytułu. W ocenie radnego wypowiedzi radnego Łukasza Piosika w tej sprawie są skandaliczne. Radny 

stwierdził, że wypowiedzi radnego Łukasza Piosika na temat tej książki nie mają sensu w związku z zawartą 

w tej monografii pozytywną oceną Burmistrza na temat jej autora, jak i treści tej książki. Radny dodał, że do 

tej pory Burmistrz nie zajął w tym względzie żadnego stanowiska, co w ocenie radnego jest poważnym 

błędem, ponieważ sprawa jest ważna z uwagi na sygnowanie tego wydawnictwa przez Burmistrza oraz 

finansowanie książki z budżetu miasta. Radny uważa, że radny Łukasz Piosik po zapoznaniu się z ww. 

regulaminem powinien się ostatecznie zdecydować w sprawie swoich działań w tym temacie. Natomiast 

Burmistrz w związku z pełnioną funkcją powinien zająć w tym względzie oficjalne stanowisko.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wojtunia na temat 

frekwencji radnych na sesjach i posiedzeniach komisji. Radny poinformował, że jego nieobecność na 

poniedziałkowym posiedzeniu komisji stałych wynikała z umówionej wizyty lekarskiej. Radny dodał, że 

posiedzenia wszystkich trzech komisji stałych Rady Miejskiej odbywają się w jednym terminie m.in. z 

uwagi na cyt. „pójście na rękę Urzędowi Miejskiemu”. Tym samym występują trudności, aby wszyscy radni 

mogli wziąć udział w posiedzeniu komisji w jednym terminie. Radny poinformował, że w przypadku jego 

nieobecności na posiedzeniu komisji, zawsze bierze udział w sesji cyt. „co Pan też powinien wiedzieć. Z tym, 

że teraz jak Pan przeszedł do ataków, no to szuka Pan wszystkiego”.  

 

Radny Łukasz Piosik odniósł się do wypowiedzi radnego Stanisława Wełniaka i stwierdził, że cały czas jest 

odwracana uwaga od jednej rzeczy. Radny poinformował, że jego interpelacja - zapytanie w sprawie 

monografii „Złotów 1370-2020” liczyła kilka stron i tylko ostatni fragment dot. zakwestionowania tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Złotowa z uwagi na podniesienie wagi tej sytuacji. Radny dodał, że nikt nie 

odpowiedział radnemu na zadane w ww. interpelacji - zapytaniu pytanie w sprawie dalszego podpisywania 

się pod tą pracą oraz używania jej w promocji miasta. Radny poinformował, że Burmistrz odpowiedział na 

interpelację - zapytanie radnego w tej sprawie, radni mogą się zapoznać z treścią tej odpowiedzi. Radny 

zwrócił uwagę, że w treści swojej interpelacji - zapytaniu zawarł fakty z monografii, co do których nikt się 

nie odniósł a część radnych jak i media ograniczają się tylko do jego uwagi w sprawie zakwestionowania ww. 

tytułu prof. Joachimowi Zdrence. W ocenie radnego istotna w tej sprawie jest zawartość książki., która jest 

obszerna, część zagadnień jest obszernie opisana jak np. temat ludności niemieckiej, a pewnych rzeczy w 

monografii zabrakło. Zdaniem radnego ten temat powróci, jeżeli nie na sesji, to być może na cyt. „innej 

płaszczyźnie i w innym miejscu”. Radny zapewnił, że nie obawia się tej dyskusji, do której zachęca 

pozostałych radnych m.in. roli monografii w promocji miasta. Radny zwrócił się do radnego Stanisława 

Wełniaka w sprawie jego wypowiedzi na jednej z poprzednich sesji odnośnie uzupełnienia tego 
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wydawnictwa o suplement na temat okresu PRL-u. Radny stwierdził że jeżeli w ocenie radnego Stanisława 

Wełniaka jego wypowiedzi w tej sprawie są skandaliczne, to znaczy, że skandaliczne są też zdania pewnych 

mieszkańców. Radny poinformował, że w swojej interpelacji - zapytaniu zadał pytania, na część których nie 

udzielono odpowiedzi oprócz zarzutów, że radny nie ma kwalifikacji do zadawania takich pytań, co ma 

podobno obrażać środowisko profesorskie. Radny dodał, że radny Stanisław Wełniak będzie zaciekle bronił 

swojego zdania w tym temacie, ponieważ radny naciskał na powstanie tej monografii. Radny poinformował, 

że z rozmów przeprowadzonych z Burmistrzem i Zastępcą Burmistrza wynika, że nie byłoby problemu z 

rozciągnięciem opracowania monografii na okres dwuletni. Radny stwierdził, że wystarczyła odrobina 

dobrej woli z obu stron.   

 

Od godz. 16.25 w sesji uczestniczył radny Maciej Zając.   

 

Radny Stanisław Wełniak ponownie zwrócił się do radnego Łukasza Piosika odnośnie zapoznania się przez 

niego z regulaminem nadawania i cofania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa i aby 

postępował zgodnie z zasadami określonymi w tym regulaminie, a nie cyt. „wymyślał jakiś niestworzonych 

rzeczy”. Po drugie, radny stwierdził, aby radny Łukasz Piosik nie powoływał się na cyt. „jakieś bliżej 

nieokreślone osoby”, które w tej sprawie mają podobne zdanie jak radny. Radny zaznaczył, że ww. osób w 

dyskusji publicznej nigdzie nie zauważył. Radny poinformował, że przyjmuje ww. stanowisko radnego 

Łukasza Piosika jako jego zdanie i jeżeli są osoby, które podzielają poglądy radnego, to powinny one 

publicznie zabrać głos z krytyką tej pozycji. Zdaniem radnego wówczas ta dyskusja będzie jasna i otwarta, a 

nie będzie się opierać na dziwnych przypuszczeniach i argumentach. 

 

Burmistrz odnosząc się do powyższej sprawy stwierdził, że na autorytet i wizerunek pracuje się całe życie i 

są to delikatne sprawy, co poleca uwadze wszystkim zaangażowanym w tą dyskusję. Burmistrz dodał, że 

każdy może popełnić błąd i jedno działanie nie powinno przekreślać całego dorobku. Burmistrz 

poinformował, że sprzedaż tej książki w wyniku tej dyskusji bardzo wzrosła. Burmistrz zwrócił uwagę, że to 

pozytywny oddźwięk tej dyskusji, ponieważ coraz więcej osób chce wiedzieć o co w niej chodzi. Burmistrz 

dodał, że jest to swego rodzaju reklama dla miasta i że należy rozmawiać o naszym mieście, jego wspólnocie, 

środowisku, historii i o współczesności. Burmistrz poinformował, że przedstawił swoje stanowisko w tej 

sprawie w odpowiedzi udzielonej na interpelację - zapytanie radnego Łukasza Piosika. Odpowiedź 

Burmistrza jest upubliczniona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.  

 

Burmistrz odniósł się również do podjętej przez radnych niejednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa tzn. uznania skargi za posadzenie drzew za zasadną i 

przedstawił swoją ocenę tej sprawy, aby była ona znana opinii publicznej, w szczególności ekologom i 

sympatykom środowiska. Burmistrz stwierdził, że w jego ocenie ta uchwała jest cyt. „merytoryczną i prawną 

porażką”. Burmistrz dodał, że zawiadomi nadzór o szczegółach dot. prawnych uchybień tej uchwały, które są 
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jasne zgodnie z przedstawioną radnym opinią w tej sprawie, uchwała ta narusza rażąco prawo. Burmistrz 

stwierdził, że nie wie dlaczego jest taka duża determinacja udowodnienia w tej sprawie jakiś 

nieprawidłowości, których nie ma, co potwierdziła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składająca się z 

radnych w opracowanym przez siebie projekcie uchwały. Burmistrz poinformował, że ta uchwała zostanie 

poddana dodatkowej kontroli ze zwróceniem uwagi na jej nieprawidłowości. Burmistrz dodał, że skieruje tą 

sprawę do Wojewody i będzie informował radnych o jej dalszym rozwoju i efektach.   

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz odniósł się do wypowiedzi Burmistrza dot. uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa. Radny poinformował, że projekt tej uchwały 

został wysłany w celu jego zaopiniowania w dniu 12 maja br. drogą elektroniczną radcy prawnemu Urzędu 

Miejskiego. Radny zadał pytanie, czy radca prawny ten projekt otrzymał? W odpowiedzi radca prawny, p. 

Paweł Tabor, poinformował, że otrzymał ten projekt z Biura Rady Miejskiej. Radny Krzysztof 

Koronkiewicz ponownie poinformował, że wysłał maila z projektem uchwały w dniu 12 maja 2021 r. o godz. 

11.05 bezpośrednio do radcy prawnego. Radca prawny zadał pytanie, czy radny wysłał tą wiadomość na 

skrzynkę urzędową radcy prawnego? Radny Krzysztof Koronkiewicz potwierdził, że wysłał tą wiadomość 

na maila urzędowego radcy prawnego. Radca prawny stwierdził, że nie jest wykluczone, że tak było i dodał, 

że pracuje zdalnie a pocztę otwiera w Urzędzie i mogłoby być tak, że tego maila wówczas jeszcze nie 

otrzymał. Zdaniem radcy prawnego nie jest to żadną przeszkodą, ponieważ otrzymał ten projekt ostatecznie 

złożony w środę i przedstawił swoją opinię względem tego projektu. Radny Krzysztof Koronkiewicz 

poinformował, że radni otrzymali tą opinię dopiero w dniu wczorajszym. Radca prawny poinformował, że 

opinia została opracowana w niedzielę wieczorem i przesłana do Urzędu rano w poniedziałek. 

Przewodniczący dodał, że opinia została przesłana przez Biuro Rady Miejskiej po posiedzeniu komisji 

stałych Rady Miejskiej w poniedziałek, 24 maja 2021 r. Radny Krzysztof Koronkiewicz uzupełnił swoją 

wypowiedź informując, że projekt uchwały został wysłany do radcy prawnego w dniu 12 maja 2021 r. o 

godz. 11.05 w celu jego zaopiniowania i ewentualnej możliwości dokonania jego poprawy w przypadku 

stwierdzenia błędów. Radny dodał, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał żadnej odpowiedzi od radcy 

prawnego w powyższej sprawie i uznał, że projekt uchwały jest w porządku, chociaż nie dostał od radcy 

prawnego potwierdzenia w tym zakresie. Radny podkreślił, że praca zdalna radcy prawnego nie jest 

usprawiedliwieniem, aby nie sprawdzić poczty i nie odpowiedzieć radnemu, ponieważ jest to praca radcy 

prawnego, aby udzielić pomocy radnym. Radny przyznał, że faktycznie być może ten projekt uchwały nie 

jest poprawnie sporządzony. Radny zadał pytanie cyt. „kogo możemy się doradzić, jeżeli nie ma żadnej 

pomocy z Urzędu Miasta?”.  Radny dodał, że nawet radca prawny nie odpowiada na wiadomości od radnych 

i radni nie mają żadnej pomocy ze strony Urzędu. Radny stwierdził, że radni nie są ekspertami w dziedzinie 

opracowywania projektów uchwały pod kątem zgodności z prawem i dlatego konsultują te sprawy z 

Urzędem Miejskim.  
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Radny Stanisław Wojtuń odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza. Radny wyraził 

przypuszczenie, że radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi najprawdopodobniej chodziło o pomoc radcy 

prawnemu w znalezieniu przepisów prawa, które stanowiłyby podstawę dla uzasadnienia i uznania skargi 

mieszkańców na działania Burmistrza Miasta Złotowa za zasadną tzn. że Burmistrz nie miał prawa posadzić 

na przedmiotowym terenie drzew. W ocenie radnego nie ma takich przepisów prawnych, czego 

potwierdzeniem jest treść projektu uchwały przygotowanego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 

uznającego skargę na działania Burmistrza za niezasadną. W uzasadnieniu tej uchwały wskazano, że 

Burmistrz nie naruszył w tej sprawie przepisów prawnych /wypowiedź niewyraźna, problemy techniczne z 

połączeniem z radnym/.  

 

Radca prawny również odniósł się do wypowiedzi radnego Krzysztofa Koronkiewicza informując, że kilka 

okoliczności tej sprawy należy przedstawić. Radca prawny poinformował, że na poprzedniej sesji 

wypowiedział się na temat ewentualnej uchwały uznającej skargę na działania na Burmistrza za zasadną. 

Radca prawny wówczas wyraził pogląd, opiniując pozytywnie projekt uchwały pierwotnie zaproponowany 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, że brak jest w tej sprawie przepisów prawnych, które pozwalałaby 

na zarzucenie Burmistrzowi naruszenie przepisów prawa proceduralnego, czy materialnego. Radca prawny 

podkreślił, że powyższej wypowiedzi udzielił na poprzedniej sesji, na której radny Krzysztof Koronkiewicz 

był obecny. Radca prawny wyraził przypuszczenie, że być może radny Krzysztof Koronkiewicz liczył na 

zmianę przez niego poglądu w tej sprawie. Radca prawny dodał, że w tym zakresie nie zmieniły się przepisy 

prawa, tym samym ww. wyrażony pogląd został podtrzymany. Radca prawny stwierdził, że przyznaje się do 

winy odnośnie nie odebrania maila od radnego Krzysztofa Koronkiewicza, co nie zmienia faktu, że została 

sporządzona opinia prawna, którą radny dysponował podczas dzisiejszego głosowania w punkcie dot. 

podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Złotowa. Radca prawny 

dodał, że ww. opinia nie wpłynęła na głosowanie radnego w sprawie ww. projektu uchwały. Radca prawny 

wyraził niezrozumienie, że radny obecnie zarzuca mu nie zaopiniowanie przesłanego przez radnego projektu 

uchwały i dlaczego ta opinia miałby mieć wpływ na głosowanie radnego w tej sprawie, skoro tak nie było.  

 

Radny Krzysztof Koronkiewicz poinformował, że z przedmiotową opinią zapoznał się w dniu 

wczorajszym i podkreślił, że opinię tą radni otrzymali na jeden dzień przed sesją. Radny dodał, że opinia 

liczy kilka stron i jest napisana w języku prawniczym, więc z w ocenie radnego zapoznanie się z treścią tej 

opinii i jej zrozumienie wymaga czasu. Radny stwierdził, że tego rodzaju opinii nie przysyła się w ostatniej 

chwili.  

 

Radny Maciej Zając podziękował Urzędowi Miejskiemu oraz Burmistrzowi za szybką reakcję na 

zgłoszony przez radnego wniosek na ostatnim posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie złego 

stanu drogi, którą dzieci poruszają się do szkoły. Radny dodał, że zadanie uzupełnienia ubytków w tej drodze 
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zostało już zlecone. Radny poinformował, że pracownicy Urzędu kontaktowali się z nim już na drugi dzień 

po zgłoszeniu tej sprawy.         

 

Punkt 19. Zamknięcie sesji 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godz. 16.40 zakończył obrady XXXI sesji Rady 

Miejskiej w Złotowie.    

 

 
Oprac. 

 

Piotr Jeske  

 

Sekretarz obrad  

 

    Aldona Chamarczuk   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

  

 

Jakub Pieniążkowski 


